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1 — Cumhuriyetimizin 50 nci Yıldönümünün kutlanm asına bir 
katkı olmak üzere yapılan, “Türkiye Dış Politikasında 50 Y ıl”a ait 
yayınların 1935 - 1939 devrelerini ihtiva eden bu cildin, 1,2,3 üncü 
bölümleri Suha Umar, 5.6 ncı bölümleri Emine Örs, 4,7,8 inci bölüm
leri Ali Hikmet Alp ve Üstün Dinçmen tarafından hazırlanmıştır.

Metinler Araştırm a ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü 
Araştırm a Dairesince verilen nihaî şekli ile yayınlanmıştır.

2 — Yukarıda belirtilen amaçla, özel bir inceleme mahiyetinde 
hazırlanan bu kitapta, esas itibariyle belgelere istinad edilmekle be
raber, yer alan m ütalaalara, Dışişleri Bakanlığının resmî görüşlerini 
yansıtan beyanlar niteliği atfedilemez.

3 — İncelemenin am acı tarihî olayların bütününü ele alm aktan 
ziyade, Türkiye’nin savaş yıllarındaki dış politikasının düşünülüş 
ve uygulanışı hakkında belgelere dayanan aydınlatmalarda bulun
mak olduğundan, tarihî olayların kronolojik olarak inşaası yoluna 
gidilmeyerek, konular, çeşitli devletler ve sorunlar açılarından ter
tiplenmiştir. Fakat olaylar zincirini gözden kaçırm am ak için gerekti
ğinde ilgili konulara atıflarda bulunulmuştur.

Bu sebeple, bir yandan bazı tekerrürlere, diğer yandan da ba
ğışlanacağı umulan eksikliklere rastlanabilecektir.

Bahislerin tertibini, vukua gelen olayların bizatihi tarihî öne
minden ziyade, o tarihlerde gerektirdiği diplomatik faaliyetin yoğun
luğu geniş ölçüde etkilemiştir. Bazı ahvalde, diplomatik faaliyetlerin 
günü gününe takibi gerekmiştir.

4 — Olayların yaşandığı ve diplomatik faaliyetlerin cereyan 
ettiği günlerin havasını, bunlara katılaniarm  şahsiyet ve üslubunu 
aksettirebilm ek için belgeler ve metinlerdeki bazı hatalar, yabancı 
kelim eler vb. aynen m uhafaza edilmiştir.

5 — Uzun m etinler halindeki belgelerin mahiyeti hakında açık
lam alarda bulunulmuştur. Bazı ahvalde, tırpak içinde zikredilen 
kısa m ütalaaların sahipleri de, esasen okunan metinden kolayca is
tihraç edilebilir durumdadır.





Ö N S Ö Z

Cumhuriyetin ilk on yılı içinde Türkiye, münferid mem leketler
le mevcut m eseleleri tasfiye ettikten ve uluslararası ilişkilerini nor
mal m ecrasına yerleştikten sonra, diplomatik alanda çok taraflı 
siyasî konular ağırlık kazanm aya başlamıştır.

1933 yılından itibaren Silâhsızlanm a çabalarının başarısızlığı 
ve Avrupa’da yeni bir savaş tehlikesinin güçlü emareleri gittikçe 
artan bir şekilde ortaya çıkm akta idi .

Bu devrede ve anılan koşullar altında Türkiye Dış Politikasının 
başlıca çabaları, memleket güvenliğinin takviyesi ve genel barışın 
korunması gibi iki ana hedefe teksif edilmiştir. Gerçekten de, 1933- 
1939 devresinin bariz vasfı budur. Montreux konferansı, Hatay me
selesi, Balkan ve Sababad Paktları, Türkiye-İngiltere-Fransa ittifak
ları, Sovyet Rusya ile ittifak teşebbüsleri hep aynı am açlar etrafın
da dönmektedir.

Birinci Dünya Savaşından sonra büyük ümitler yaratan silâh
sızlanma teşebbüsleri gerçekleşmemiş, tam aksine bütün m illetler 
silâhlanm aya başlamışlardır.

Boğazlar Rejim inin tadiline dair verdiğimiz notada bu hususlar 
şöyle ifade edilmektedir : “Deniz Tezgahları yakında denizlere şimdi
ye kadar erişilememiş bir kudrette gemiler dökecektir. Hava sahasın
da kuvvetlenme başdöndürücü bir şekilde tezayüt, k ıtalar ve adalar
daki tahkim at mütemadiyen tekessür etmektedir.”

Ortaya çıkan tehlikeler, özellikle Türkiye’yi endişelendiren 
İtayaıı tehdidine karşı, Türkiye m uhteif teşebbüserde bulunmuştur.

Bu konu ile ilgili olarak 1935 Ağustos’unda Moskova’ya gönderdiği 
talim atta Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Araş durumu şöylece özet
liyordu :
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“Bizim kanaatim izce Avrupa’nın bir tarafında Fransız-İngiiiz 
dostluğu, diğer tarafında Türk-Sovyet dostluğu ve bunların arasında 
iyi münasebet Avrupa sulbünün belli başlı temelini teşkil ediyor. 
Diğer kombinezonlar hep bunun etrafında işlenilmektedir.”

Türkiye, sözü edilen devrede bu anlayışla faaliyette bulunmuş 
ve Montreux hazırlık çalışm aları da bu şartlar içinde yürütül 
müştür.

Başvekil İsmet İnönü tarafından 1936 yılında Cenevre’de bulu
nan Dışişleri Bakanına yollanan talim at Türkiye’nin o esnadaki dü
şünce tarzını şöyle göstermektedir :

“Bizim alâka ve menfaatimiz olmadan sürükleneceğimiz yeni 
bir harp sonunda ister galip ister mağlûp taraftan çıkalım İtalya’ya 
karşı yıpranmış bir vaziyette bulunmamızı kendi elimizle hazırlaya
nlayız. İtalya bitaraf kaldığı halde, m utlaka bitaraf kalmalıyız. İtal
ya harbe girdiği halde yine bitaraf kalıp kuvvetimizi m uhafaza et
mek en faydalı yoldur. Eğer İngiliz’ler ve R u slarla  şimdiden uzun 
müddetli İtalya’ya karşı emniyet için bir taahhüdümüz olsaydı, bu 
hazır ve esaslı faydaya mukabil m üttefiklerimizin müstakbel büyüle 
harpteki risque Terine iştirak edebilirdik. Halbuki Rusya ve Fransa 
İtalya’yı gücendirmemek için en basit muahedelerden içtinap ettiler. 
İngiltere, kendi istediği zaman için bu im kânı kendine mahsus olarak 
m uhafaza etmek istiyor.”

Bu ifadeler de göstermektedir ki, savaş bakında Türkiye’nin 
fikirleri sarihtir. Mevcut şartlar altında savaşın çıkacağından şüphe 
edilmemektedir. Savaş sonuçları hakkında, ilgili bahiste görüleceği 
veçhile, Genel Kurmay Başkanı M areşal Fevzi Çakmak şu mütaleayı 
vermektedir :

“Fransa, İngiltere, Rusya askeri hazırlık bakımından I. Dünya 
Savaşındaki durumlarına göre bu gün daha zayıftırlar. Fakat bir 
yıpratm a savaşm a dönüşeceği anlaşılan bu savaşta, coğrafi durum
ları ve dünyanın başka yerlerindeki ilişkileri sonuçta etkili olacak
tır.” Bundan sonra Mareşal, Türkiye ile ilgili m uhtelif ihtim alleri 
incelemekte ve Îngiltere-Fransa-Sovyet Rusya grubunda yer almamızı 
öngörmektedir.



Türkiye Savaşı önlemek ve İngiliz-Fransız-Sovyet-Türk ittifakını 
barışın temeli olarak gerçekleştirm ek çabalarını sonuna kadar sür
dürmüştür.

1939 yılı olayları süratli gelişmelerle geçmiştir. Savaşın arife
sinde Sovyet-Alman yakınlaşm ası vukua gelmiştir. Türkiye Dışişleri 
Bakanı Şükrü Saraçoğlu 1939 yılı Eylül’ünde Türk-Sovyet anlaşm a
sını gerçekleştirm ek üzere Moskova’da bulunuyor ve bir yandan da 
İngiliz ve Fransız’larla bu anlaşm anın gerçekleşmesi için, tem aslarda 
bulunuyordu. Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu’nun Moskova ziya
reti ile ilgili son raporunda şu cümleler yer alm aktadır :

“Müzakereler akam ete uğramıştır. M. Molotof’a cevaben : o hal
de bize yol göründü aşağı yukarı anlaştığımız hiç bir nokta yoktur.
anlaşmadığımız noktalar ise pek çoktur. Bu şerait altında işimizin 
bitmesine imkân yoktur dedim.”

1939 yılında savaş başlamış, barışı koruma çabaları başarılı ola
mamıştır. Fakat, A tatürk’ün, Türkiye ve bütün dünya diplomasilerine 
barışın korunması için gösterdiği yollar ve verdiği örnekler, büyük 
felaketler ve acı tecrübelerden sonra, daha büyük değer ve geçerlilik 
kazanmışlardır.
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MONTREUX KONFERANSI ÖNCESİNDE 

AKDENİZ’İN DURUMU VE İTALYA

Türkiye 1923 yılında, Lozan Barış Antlaşm asına imzasını koyar
ken o günün dünya siyasi şartlarının ve ileride vukuu ümid edilen 
barışçı gelişmelerin Antlaşm anın Boğazlar konusundaki yetersiz
liklerini bir dereceye kadar dengeliyeceğini düşünülmüştü. O zaman, 
Dünyanın, henüz geçirdiği savaştan yeterince ders aldığı, artık  si
lâhlanm anın duracağı ve hatta silâhların azaltılm ası yoluna gidi
leceği, Milletler Cemiyeti M isakı’nda öngörülen garantilerin etkili 
bir şekilde işleyebileceği ve Birinci Dünya Savaşını bitiren antlaş
m alara saygı gösterileceği dünya kamuoyunun ümit bağladığı ge
lişmeler arasında idi. Türkiye’nin de aynı düşüncelere hareket etmiş 
olduğu, 11 Nisan 1936 da ilgili devletleri Montreux’de yeni bir Bo
ğazlar statüsü saptanm ası için görüşmeye çağıran notamızda şöyle 
belirtilmiştir. (*) “1923’de Türkiye Lozan’da geçiş serbestisi ve gayri 
askerî hale ifrağ ahkam ını ihtiva eden Boğazlar mukavelesini im za
ya m uvafakat ettiği zaman, Avrupa’nın umumi vaziyeti, siyasi ve
askerî bakım lardan  tamamiyle ayrı bir vaziyet arzetmekte idi.
Avrupa o tarihte silâhsızlanm aya doğru gidiyordu ve siyasî durumu 
yalnız beynelmilel teahhütlerle teyit edilmiş değişmez prensipler 
üzerinde kurulacaktı. Kara, deniz ve hava kuvvetleri çok daha az 
korkulacak m ahiyet göstermekte ve temayülleri azalm a yolunda 
tezahür etmekte idi. O sırada Türkiye Boğazlar mukavelesinin tak
yidi ahkam ını Milletler Cemiyeti Misakınm 10 ncu madesinin garan
tisine ilaveten mumzi devletlerin  tem inatına güvenerek imza et
mişti.”

Yine aynı notanmm bir başka yerinde “......  Türkiye kendisine
yapılan m usırrane talepleri is’af ederek, o zaman tamamile ecnebi 
kuvvetlerin işgali altımda bulunan boğazların askerlikten tecridini 
kendisine verilen asgari garantilerin kıymetini, _ mevcut şerait al-

{*) 11. 4. 1936. Türkiye'nin Notası.



tında ve Boğazların ve civar rmntakaİarıri gayri askeri hale ifrağının 
Türkiye için askeri noktai nazardan bigayrihaıkkm bir tehlike teşkil 
etmemesi bakımından uzun uzadıya tarttıktan sonra kabul etm iş
ti.” deniyor.

O zaman bu askerden arınm a durumunun Türkiyenin güven
liği için yakın bir tehlike teşkil etmediği hükmüne belki de ister- 
istemez varılırken aşağıdaki şu husustan kuvvet a lın m ıştı: ‘‘Mezkûr 
mukaveleyi imza eden devletler boğazlar rejim ini tanzim eden ah
kâm ın heyeti umumiyesine ayrılmaz bir tarzda bağlı bulunan emni
yet garantisini müeyyit mukavelenin 18 nci maddesine o derece ehem
miyet vermişlerdir ki, mezkûr garantinin askerlikten tecrit ve serbestii 
mürur hakkmdaki ahkamın gayri kabili tecezzi bir parçasını teşkil 
etmekte bulunduğunu kati olarak teyid etmişlerdir.

Bu hükmün tazammun ettiği m ana şudur ki, emniyeti, mem
leketin heyeti umumiyesinin emniyeti için zaruri olan arazisinden 
bir parçası üzerindeki hukuku hükümranisiniıı tenkisi (*),  fiili, ameli 
ve müessir tem inat olmaksızın Türkiye’ye tahmil ettirilemezdi.”

İnönü, 11 Nisan 1936 tarihli Türk notasında ele alınan 1923 
durumunun yetersizliğini, Konferansın 8 Aralık 1922 tarihli oturu
munda açıkça belirtmişti. İnönü, m üttefiklerin Boğazlarla ilgili pro
jesine verdiği cevapta şunları söylem iştir:

‘‘A. Boğazları tahkim  etmemek Türkiye’nin en hassas ve en 
mühim havalisini birdenbire vukubulacak bir taarruza karşı vesaiti 
müdafaadan mahrum bırakm ak demek olur”.

Buradan açıkça anlaşılm aktadır ki o tarihte Türkiye Boğazlar 
m ıntıkasının güvenliğini memleketin bütününün güvenliği için zo
runlu görmekte ve bu bütün güvenlik için garantinin artık geçerli
liğine inanmadığı için de bölgenin tahkim edilmesini önleyecek Müt
tefik projesini kabule yanaşm am aktadır. (*) Ayrıca Türkiye’nin 
düşündüğü diğer bir önemli nokta da İnönü’nün aynı konuşmasında 
şöyle belirtilm ektedir:

‘‘B. Boğazların gayri askeri hale ifrağı bir taraftan Akdeniz 
ve Karadeniz hükümetleri diğer taraftan Türkiye arasında sulhu bir 
hayal şekline sokacaktır.”

{*} I Lozan Konferansı 3. oturum 8. 12. 1922.
(*} Nitekim hahrlanacaı üzere Lozan Konferansı Türk Heyetinin bu konudaki İsrarı yü

zünden Şubat 1923 te bir neticeye varamadan dağılmıştır.
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İnönü’nün bu madde ile anlatm ak istediği, Karadeniz ile 
Akdeniz arasında yegane ulaşım yolu olan Boğazların bir saldırı 
hareketine fiiliyatta açık bir yol olarak kalacağı ve muhtemelen 
saldırganın askeri planlarında kolayca kullanılabilecek bir unsur 
olarak görülebileceği, üstelik güneyden gelecek bir saldırı ihti
maline karşı hazırlıklı bulunmak isteyecek olan Karadeniz sahil- 
darı ülkeleri silâhlanm a yolunda adımlar atm aya iteceği bütün bu 
muhtemel gelişmelerin bu saldırı yolu üzerinde olduğu halde mü
dahale yetenekleri kısıtlanmış bulunan Türkiye’nin güvenliği açı
sından önemli sakıncalar doğurabileceğidir.

Şubat 1923’te toplanan ikinci Lozan Konferansında Lozan Bo
ğazlar sözleşmesine 18 nci madde olarak görünen ve o zam anki şart
larda Türkiye’nin yeterli bulduğu uluslararası garanti rejim i şöyledir.

“Madde 18. Boğazların ve civar m ıntıkaların gaıyri askerî hale 
ifrağının Türkiye için askerî noktai nazarından bigayrihakkııı bir teh
like teşkil etmemesini ve ef’aki harbiyeniıı Boğazların emniyet ve inzi
batını tehlikeye ilka eylememesini arzu eden tarafeyni Aliyeyni âki- 
deyn, ahkamı atiyeyi kabul ederler.

Eğer serbesti! m ürura m üteallik ahkam a ika edilen bu tecavüz, 
ragihani bir taarruz yahut herhangi bir fiili harp veya tehdidi harp, 
boğazlarda seyrüseferin serbestisini veya gayri askerî m ıntıkaların 
emniyetini tehlikeye koyacak olursa Tarafeyni Âkicleyn ve her halde 
Fransa, Büyük Britanya, İtalya ve Japonya bu hususuta Cemiyeti Ak
vam Meclisinin karar vereceği bütün vesaitle onları m üştereken me- 
nedeceklerdir, ..... ”

îşte Türkiye 1923 Boğazlar Sözleşmesini im zalarken Cemiyeti Mi- 
sakının 10 ncu maddesinde ve bu maddeye dayanılarak Lozan Sözleş
mesinin 18 nci madesinde yer alan bu garantilere yani bunların işle
tilebileceğine güvenmekteydi. Bu garantilerin işlememesi halinde ise 
ne olacağı 11 Nisan 1936 tarahli notada şöyle anlatılm aktadır : “Şurası 
aşikardır ki bu garanti (18 madde) işlemez bir hale gelir veya meşkûk 
kalırsa, bütün mukavelenin muvazenesi Türkiyenin ve Avrupa sul
hunun zararına olarak bozulmuş olur.”

Bütün bunlar göstermektedir ki Türkiye, Lozan’dan önce Boğaz
ların askerden arındırılm asına şiddetle karşı koymuş ve Boğazların 
ve Türkiyenin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının Milletler Ce
miyeti... Misakııım getirdiği ortak garanti altında bulunmasının kendi 
güvenliğinin sağlanm ası açısından yeterli bulmamış ancak Lozan B a
rış Antlaşm asını imzalayan devletler arasında bulunan dört büyük
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devletin m üşterek garantilerini kendi tam am iyeti mülkiyesi için o za
manki şerait altında, elzem olan asgarî emniyeti temin edebilecek m a
hiyette görmüştü.” (*)

Lozan’dan sonra gelişen şartlar ve olaylar Türkiyenin Milletler 
Cemiyetinin getirdiği ortak garantilere ilişkin düşüncelerini doğrula
dıktan başka o zamanki koşullarda asgari güvenliği için yeterli gör
düğü dört büyük devlet garantisinin de değişen dünya siyasi şart
ları altında artık yeterli olamıyacağı neticesine varm asına sebep ol
muş ve bu durum esasen artık  yeni bir hüviyet kazanmış olan Türki
ye’de büyük ölçüde rahatsızlık ve endişe yaratm ıştır.

Birinci Dünya Savaşından sonra üzerinde durulan en büyük me
selelerden biri silahsızlanma meselesi olmuştur. Bu konudaki çalış
m alardan deniz silahlarının sınırlandırılm ası - konusunda bazı başa
rılar elde edilmişse de asıl önemli olan hava silahları konusunda yapı
lan çeşitli toplantılarda hiç bir önemli sonuca varılamam ıştır. Bunun 
başlıca sebepleri Fransa’nın 1919’dan sonra güvenliğini bölge itti
fakları ile sağlam a çabası, Alm anya’nın Versay ile kendisine kabul 
ettirilm ek istenen şartları tanım am ası ve Sovyet Rusya’nın da 
B atıklarla dostane olunmayan ilişkilerdir. Sonuç olarak silâh
sızlanma um utları suya düşmüş, devletler silâhlanm a yarışm a 
girm işler bu da Türkiye için büyük bir endişe kaynağı olmuştur. 
Nitekim sözünü ettiğimiz nota’da Türkiye “.... Deniz Konferansları 
silâhlanm aya doğru bir inkişaf göstermiştir. Deniz tezgahları, 
yakında denizlere şimdiye kadar erişilmemiş bir kudrette 
gemiler dökecektir. Hava sahasında kuvvetlenmeye baş dön
dürücü bir şekilde tezayüt, k ıtalar ve adalardaki tahkim at m ütem a
diyen tekessür etmektedir, ‘‘diyerek bu endişesini dile getirmektedir.

Başarısız silahsızlanm a çabaları sürüp giderken M illetler Ce
miyetinin bir üyesi olan Japonya kendi tabiî yayılma alanı saydığı 
M ançurya’ya saldırdı ve burda kendisine bağlı bir kukla devlet kur
du (1931). Çin’in Milletler Cemiyetine başvurm ası hiç bir sonuç ver
medi. Büyük devletler Japonyayı saldırgan ilan edip zorlama ted
birlerini uygulamaya veya Japonyanm  karşısına çıkm aya yanaş
madılar. Bir süre sonra Japonya Çin’e ait Jehol eyaletini de işgal etfcL 
Böylece kuruluşundan sonra karşılaştığı ilk büyük olayda Mil
letler Cemiyetinin getirdiği garantilerin işleyemiyeceği anlaşılmış 
oldu.

1935 yılında ise yeni gelişmeler Türkiye’nin endişelerini daha 
da arttıracak yöndedir.

(*) Türk Notası II Nisan 1936.
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Almanya 16 M art 1935’de Versailles, Antlaşmasının hükümle
rini çiğneyerek zorunlu askerliği kabul etti. Bu en fazla Fransa’da 
tepki yarattı. Çünkü Fransa Avrupa’daki üstünlüğünü Almanya’yı 
kıskıvrak bağlamış olmasına borçluydu. Bu gelişme karşısında A lm an
ya’ya karşı yeni dayanaklar arayan Fransa, Sovyetler Birliğine ve 
İtalya’ya yanaşmış ve Sovyetler Birliği ile 2 Mayıs 1935’te “Karşılıklı 
Yardım Paktı” imzalamıştır. Fransa ile İtalya arasında ise Ocak 
1935’te Laval-Mussolini Anlaşm aları imzalanmıştır. İşte Türkiye’yi 
ayrıca endişeye düşüren şey bu anlaşm alar ve Fransız-İtalyan ya
kınlaşm ası olmuştur. İleride görüleceği üzere bu yakınlaşm a İtalya- 
mn Habeşistana saldırması karşısında Milletler Cemiyeti tarafından 
alman zorlama tedbirlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını engel- 
liyecek ve böylece M illetler Cemiyetinin getirdiği ortak garantiler 
sisteminin güvenirliği üzerinde Türkiye’nin şüphelerini ikinci defa 
doğrulayacaktır.

Bu arada bir önemli gelişme daha oldu ve Fransız-Rus anlaş
masını iyi karşılam ayan İngiltere, Almanya ile 18 Haziran 1935 an
laşm asını yaptı. İngilitere’nin Avrupa siyaseti içindeki bu tutumu, 
İngiltere ile Fransa’yı birbirlerinden uzaklaştırm a ve İtalya ile Alman
ya’yı birbirlerine yaklaştırm a yönünde tesir etti.

Bütün bu gelişmeleri ve bilhassa İtalya ile ilgili olanları çok
m —
Z
$ 2yakından ve büyük bir endişe ile izleyen Türkiye için Habeşistan . <  <3 

saldırısı bardağı taşıran son damla oldu ve Türkiye artık kendi ba-^ <• 3
sının çaresine bakm ak durumunda, olduğunu kendisine verilmiş olan- tü p
garantilerin hiç bir gerçek değerinin bulunmadığını anladı.

u>
Türkiye üzerindeki İtalyan tehdidi: ^

Türkiye’nin Lozanda tesbit edilmiş olan Boğazlar statüsünün de
ğiştirilmesi yolundaki düşünce ve çabalarının saiklerinden birisi İtal
yan tehdididir.

Milli mücadele sırasında Türkiye’ye karşı en anlayışlı davranan 
devlet İtalya olmuştu. Türk-İtalyan ticari ilişkileri büyük ölçüde art
mış fakat aynı gelişme siyasal alanda bir türlü gerçekleşmemiştir. 
Bunun en büyük sebebi İtalya’nın sömürgeciliğe yönelmiş dış politi
kasının yarattığı itimatsızlıktır. İtalya’nın komşusu olan Arnavut
luk ve Yugoslavya ile olan ilişkileri, kendisine yayılma alanı olarak 
Doğu Akdenizi seçmiş olması ve bu arada Musul meselesi sırasında 
İngiltere’yi desteklemesi, iki harp arası devrede* Türk-İtalyan ilişki
lerine hakim olan güvensizliğin etkenleridir. İtalya ile Türkiye ara
sında 30 Mayıs 1928’de im zalanan Tarafsızlık Uzlaşma Anlaşmasının

D iş ir :



olumlu havası 1930’lardan sonraki İtalyan dış siyaseti karşısında sü
rekli olmamıştır. Buna karşılık, Türkiye de İtalya’ya karşı Balkan 
cephesini sağlam laştırm a çabasına girişmiştir. Musolini’nin M art 
1934’de İtalyan Faşist Partisi kongresinde söylediği nutkunda İtalya’
nın emellerinin Asya ve A frika’da öldüğünü açıklam ası Türkiye’de 
büyük tepki yarattı. Nutkun söylenmesinden sonra, esasen tehdit 
altında bulunan Yugoslavya’nın Dışişleri Bakanı M. Yevtiç ile gö
rüşen Büyükelçi Haydar Aktay Bu konudaki telgrafında şunları yaz
maktadır. “M. Yevtiç Musolini’nin nutkunu Türkiye-Yugoslavya nok- 
tai nazarından zatı devletleri gibi Türkiye ile Yugoslavya’nın Balkan
larda almış oldukları ve devam kararında bulundukları vaziyeti ihlal 
için yapılmış bir teşebbüs mahiyetinde görm ektedir  Türk Yugos
lav dostluğunun Balkanlar vaziyetine hakim olacağı kanaatinin İtal
ya’da yer tutm ağa başlamış olması İtalya’yı bu gibi teşebbüslere sevk
etm ektedir  Asya hedefinin Balkan vaziyetinde Türk-Yugoslavya
anlaşm asına bir darbe olmak ......  için ileri sürülmüş bulunduğu fik
rindedir ”

Mussolini’nin nutku üzerine Türk basınında sert, eleştirici ya
zılar sebebiyle, İtalyan Dışişleri M üsteşarı M. Suviç Roma Büyükel
çisi Vasıf Çınar ile bir görüşme yapmış ve Büyükelçiye “........  Türki
ye’nin bir Avrupa devleti olması itibarile Mussolini’nin nutkunda 
Türkiye’yi rencide edecek hiç bir ima mevcut olmadığını ” söyle
miştir. M. Suviç ayrıca Türk basınında çıkan yazılardan şikayette 
bulunmuştur.

Belgrad’a gönderilen telgrafta Roma Büyükelçiliğine “....  Suviç-
in beyanatı üzerine de Mussolini’nin nutkunun sulh havası itibariyle 
enkietaıı olduğu  ve herhalde Mussoliııi ile konuşarak evvelemir
de nutkun kailinden alınacak izahat üzerine vaziyetin m ütalaa edi
leceği” cevabının verildiği bildirilmektedir.

Aynı telgrafta yine Rom a’dan gelen bir telgrafa atfen ‘‘Roma 
m atbuatının Balkan misakmda gizli şeyler olduğunu ve bu meyanda 
Yugoslavya'nın ve Yunanistan’ın Arnavutluk’tan arazi alacakları ve 
İtalya’nın Adriyatik veya Anadolu sahillerine bir çıkarm a ihtimaline 
karşı tedbirler tezekkür edildiğinin neşr edilmekte olduğu......” bildi
rilmektedir.

Mussolini’nin nutku ile tekrar alevlenen endişeler, İtalya’nın 12 
Ada’yı askerî bakımdan hazırlam akta, Adalarda uçak alanları ve 
denizaltı üsleri inşa etmekte olduğu ve am acının Güney Andoluyu 
ele geçirm ek olduğu yolunda alm an m uhtelif kaynaklı haberlerle 
giderek artm ıştır.

8



Türkiye’ye bu endişeler hakimken İtalya, Yunanistan ve Tür
kiye’ye yaklaşm a teşebbüsünde bulunmuştur.

Yunanistan’ın Ankara Sefiri M. Sakellarapoulo 16 Şubat 1935’de 
N. Menemeııcioğlu’nu ziyarete gelerek kendisine bu konuda bir muh
tıra okumuş ve üzerinde bilgi vermiştir. N. Menemencioğlu şimdilik 
şahsi görüşlerini söyliyebileceği kaydıyla şöyle bir cevap v eriy o r: 
“.......  asıl teklif sahibi İtalya Hükümetinin Balkan m üttefiklerini ih
tiva eden başlı bir m isak değil de sırf İtalya-Yunanistan-Türkiye ara
sında üçlü bir misakı arzu eder göründüğünü söyledim.

(Evet) cevabını verdi ve İtalya hükümetine prensip itibarile 
m uvafakat cevabı vererek teklifini daha müsbet ve muvazzah bir 
hale koymasını istememizi hükümetinin münasip gördüğünü ilave 
etti.”

Yunan Elçisinin hükümeti adına istediği teşebbüs hakkında Tür- 
kiyenin görüşü ise çok ayrıdır. Türkiye’ye göre, İtalya Türkiye ile 
Yunanistan’ı yanma alıp Balkan Paktını işleyemez hale getirm ek is 
temektedir. Ayrıca Yunanistan İtalya’ya daha ziyade yanaşarak ta 
rafsızlığını daha da sağlam laştırm ak ve İtalya’dan gelecek bir saldı
rı ihtim alini İtalya’nın vereceği garanti ile karşılam ak istemektedir. 
Görüşmedeki şu ifadeler bu yorumu doğrulam aktadır:

“Üçlü m isaktan emniyet itibariyle ne kazanacağım ızı sordum. 
(İtalya Yunanistan’a veya Türkiye’ye tecavüz ederse karşısında bizi 
müttehit bulması bugünkü vaziyete büyük bir şey ilave etmez. Yu
nanistan veya Türkiye’nin birbirine tecavüz ederek mütecavizin, kar
şısında İtalya’yı bulması keyfiyeti ise ihtim al dahilinde olmayan bir 
kaziyedir. Biz zaten en kuvvetli bağlarla birbirimize m erbut iken 
aramıza İtalya’yı alm akta hiç bir faydamız m utasavver değildir. Hal
buki böyle bir m isaka girmekle Balkan ittihadını dağıtmış oluruz. O 
yüzden göreceğimiz zarar ise büyüktür) dedim.

Balkanlılardan ayrı birşey yapmak mevzubhis olamayacağını, 
ancak Yugoslavya ve Rom anya’yı iltihaka davet etmek üzere Yuna
nistan ve Türkiye’nin İtalya ile görüşebileceğini beyan etti. (Bu şekil 
aramızda mevcut taahhüdatm  ruhuna m uhaliftir. Balkan Blokuna
kuvvetini m uhafaza ettirm ek  blokun dağılması tehlikesine mani
olmak istemiyorsak İtalya teklifine karşı bir felç* şekli hal vardır; o 
d a : dört m üttefik evelemirde aram ızla görüşerek teklif karşısına 
yarım değil tam olarak çıkm aktır) m ütalaasını serdettim.....
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... Yugoslavya ve Rom anya’ya karşı bu işte alacağımız “attitude”- 
ün Balkan tesanüdünün atisini yakından alakadar edecek mahiyette 
bulunduğu hususunda m üttefik kaldık ”

Menemencioğlu İtalya’nın bu teklifinin Balkan dayanışmasını 
yıkmak am acına yönelmiş olduğunu böylece ifade ettikten sonra Yu
nanistan’a bu teklifin niçin bu kadar çekici geldiğini şöyle belirtiy or:

“Yunanlıların, Balkan haricinde İtalya ile bir muahede yaparak 
gerek Yugoslavya’ya gerek bize karşı bir garanti alm ak istedikleri 
ve, bu muahedenin asıl akitleri vaziyetinde bulunduktan sonra ona 
Yugoslavya ve Rom anya’nın iltihakında mahzur görmedikleri anla
şılıyor.

Dertleri, hem Balkan i-tilâfınm siyasi randem anm ı alm ak ve heııı 
de bidayettenberi tuttukları hattı harekete devam ile bitaraflıklarını 
büsbütün temin etmek olduğu görülüyor.’’

Menemencioğlu’nun Elçi ile olan görüşmesinden haberdar edi
len Dışişleri Bakanı T. Rüştü Aras ise göndermiş olduğu telgrafında, 
Yunanistan tarafından teklif edilmiş gibi görünen, İtalya ile bir misak 
yapılması fikrinin, esnasında İtalya’ya ait olduğunu, İtalya’nın Tür
kiye ile açmayı düşündüğü görüşme teklifini Atina aracılığı ile ileterek 
teşebbüsü Türkiye’den gelmiş gibi göstermek ve bundan duruma göre 
yararlanm ak am acını güttüğünü söylemektedir.

Yine aynı telgrafında T. R. Aras İtalya’nın bu hareketinin üç 
am aca yönelmiş olabileceğini söylem ektedir:

“A. Bay Numan’m bana bildirdiği m ütalaasında Yunanistan’ın 
güzel teşrih edilen m enfaatleri ilcasile Balkan Misakmdan biraz ev
velki vaziyeti.... Yunanistan’la müşterek bir şeraitle idame etmek.... 
Bu ihtimalde Bulgaristan da unutulmuş değil ikinci plana bırakılm ış
tır.”

T. R. A ras’m bu ifadesinden anlaşıldığına göre İtalya, Türkiye ile 
Yunanistan’ı yanma almış gözükerek Balkanlar’daki birliği bozmak 
böylece kendi emellerini gerçekleştirirken Balkan ülkelerini politik 
açıdan karşısında daha güçsüz bırakm ak istemektedir. T. R. Aras 
İtalya’nın Türkiye’ye güvenlik garantisi sağlam ak ister gibi görünme
sine rağm en aslında onu yalnız bırakm ak niyetinde olduğu fikrinde
dir. Telgrafındaki şu cümleler bunu açıkça gösterm ektedir:

“ bu plan Türkiye’ye emniyet namı altında Türkiye’yi çevirme
ve herhangi bir bedbaht şeraitin husulünde ölçüsü imkân ve zamana
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tabi evvelemirde Türkiyeye suikast edeıı bir netice itibariyle yapılmak 
üzere bulunan Balkan vahdetini de yıkan bir tertiptir ”

T. R. Aras İtalya teklifinin bu am aca yönelmiş olmasının en azdan 
ihtimal dahilinde bulunduğunu belirtmekle birlikte eğer hakikaten 
böyle ise Türkiye’nin buna asla yana şamiyacağmı ve gerçekleşm e
sine imkan da vermiyeceğini ifade etmektedir.

Dışişleri Bakanı ikinci ihtim al olarak İtalya’nın iyilik yapmak 
istiyor görünerek Balkan Paktını im zalayan devletleri birbirlerine 
düşürmek ve birbirlerinden şüphe ettirm ek istediğini düşünüyor.$

Bu ihtimale karşı alınacak tedbir için ise T. R. Aras “m üttefik
ler arasında teması iyi m uhafaza etm ektir’’ diyor.

“C. Bir de orta ve zayıf bir ihtimal hatıra gelebilir ki bu vesile 
ile Balkanlarla İtalya arasında derecesi mahdut ve m uvakkat bir 
emniyet misakı ve havası teminidir ”

Bu da T. R. A ras’m ortaya koyduğu ihtim allerden sonuncusu
dur ki bunun Türkiye için en arzu edilen ihtim al olduğu yine Dışiş
leri Bakanı tarafından belirtilmektedir.

N. Menemencioğlu ile Yunan Elçisinin görüşmelerine ait rapor
dan ve T. R. A ras’m telgrafının bundan sonraki kısmından anlaşıl
maktadır ki, İtalya’nın dolaylı olarak, Atina üzerinden yaptığı bu 
zemin yoklaması dahi Türkiye’de olumlu karşılanm am ış ve bilhas
sa Balkan Paktı’nm geleceği için tehlikeli bir müdahale niyeti ola
rak görülmüştür. Türkiye’nin görüşüne göre, Balkanlara büyük dev
let müdahalesinin önlenmesi ilk am açtır. Nitekim Başbakan İnönü’
nün talim atı “Yugoslavya ve Romanya da tam am en beraber olma
dıkça İtalyan teklifine ne prensip itibarile ne de esas noktasından 
m uvafakat cevabı vermek doğru olam ıyacağı” şeklindedir.

T. R. Aras ise telgrafında A tina’ya şu şekilde bir cevap verilm e
sini salık verm ektedir:

“ Roma Hükümetinin Yunanistan ve Türkiye ile kollektif em
niyeti artıran bir misak aktini kabul edişi bizi mütehassıs eden sulh 
sever iyi bir emniyet eseridir. Kollektif sistem muvafık görüldüğü 
ve ayrı ayrı münasebetlerde Balkanların hepsine Roma Hükümeti 
kendilerile emniyetli m ünasabat idame etmek arzusunu izhar etti
ğine göre Yunanistan ve Türkiye ile yapılacak emniyet muahedesi 
aynile Yugoslavya ve Rom anya’ya teşmil edilmesindeki lüzum ve 
faide açıktır...”
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Dışişleri Bak’anmm verilmesini uygun gördüğü bu cevapta 
iki unsur göze çarpmaktadır. Bir defa T.R. Aras “...Roma Hükümeti 
kendilerile (Balkanlılar) emniyetli m ünasebat idame etmek arzusunu 
izhar ettiğine göre..” demekle teşebbüsün İtalya’dan geldiğini açıkça 
belirtmektedir. İkinci unsur ise, Paktın üyelere teşmili ile cephe 
birliğini sğiam aktır ki, bu gerçekleştiği takdirde İtalya Balkanlardaki 
Status quo’yu tanım a durumuna düşecektir. Böylece Türkiye, Yuna
nistan aracılığı ile bu teklifin hangi şartlarla görüşülebileceğini 
İtalya’ya iletmiş ve Balkan Paktının geleceğini tehlikeye düşürebilecek 
ikili veya çok taraflı tertiplere yanaşmayacağını göstermiş olmaktadır.

T.R. Aras, cevap tasarısının son kısmında ise yine çok önemli 
bir noktaya işaret etmektedir. Ona göre İtalya bu teklifini m utlaka 
açıklığa kavuşturm alı ve tarafların  bilgisine sunmalıdır:

“... Ancak bu telkin ve mükalemeyi bir an evvel müsbet bir 
zeminde müzakereye intikal ettirebilm ek için ve alâkadar Hükümet
lerin tetkikini kolaylaştırabilm ek için derpiş edilen emniyet misa- 
kınm ne gibi esasları ihtiva edeceği bu hususta karşılıklı temasın 
başladığı İtalya ile Yunanistan arasında tavzih edilmeli ve bu suret
te hasıl olacak vazıh m alûm atı m ütalaa ederek bunun üzerinde
alâkadarların arzusu dinlenecek ve icap eden tarih ve ilave her
tarafın  muvafaıkatları alınm ak suretiyle yapılarak elde edilecek
bir müzakere mevzuu ve esası üzerinde hepimizle yani Balkan
Misakmı im zalayanlarla İtalya Hükümeti arasında Rom a’da 
usulü dairesinde müzakere açm ak ve müsbet neticeye varm ağa 
çalışm ak hale en muvafık usul olsa gerektir.”

Görüldüğü gibi Türkiye şekli ve kapsamı kesinlikle bilinmeyen 
herhangi bir antlaşm a teklifini görüşmeye dahi yanaşm am akta 
ancak İtalyan teklifi açıklıkla belirlendiği takdirde, üzerinde bütün 
Balkan Paktı üyelerin görüşleri de alınmış olmak şartıyla görüşmeye 
esas olarak alınabileceğini ifade etmektedir.

İtalya’nın Türkiye ve Yunanistan ile birlikte bir pakt yapma 
teklifini ve teşebbüsü sonuçsuz bir zemin yoklamasından ileriye 
gidemedi. Bu sırada İtalya Habeşistan’a karşı harekete geçmeye ha
zırlanıyordu. Bu teklife benzer diğer bir teklif ancak 1937 yılında Ciano 
tarafından ortaya atılacaktır. Ciano’nun Türkiye’yi ziyaret etme 
arzusu ile birlikte Türkiye - Yugoslavya - Yunanistan ve İtalya ara
sında bir Doğu Akdeniz Paktı yapılması telkinine karşılık Dışişleri 
meseleyi düşüneceğini bildirmekle yetinmiştir.

İtalya’nın Habeşistan’a karşı harekete geçme niyeti ve hazırlık
ları Türkiye’nin İtalya’ya karşı beslediği şüpheleri daha da artırm ıştır.
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Böylece Türkiye artık İtalya’nın sömürgecilik peşinde koştuğu yo
lunda aksi söylenemeyecek deliller elde etmiş oluyordu.

İtalya’nın Türkiye için büyük bir endişe kaynağı oluş sebeple
rinden en önemlisi daha evvelde belirtilmiş olduğu üzere 12 Adanın 
İtalya’nın egemenliği altında bulunuşu ve buralarda yapılan askeri 
hazırlıklar idi. İtalya’nın H abeşistan’a karşı harekete geçmeden 
önce bu adalardaki askerî faaliyetini artırm asını Türkiye dikkat ve 
endişe ile izlemeye başlamış ve bu faaliyetlerden memnun olmadığını 
belirtmekten çekinmemiştir. Nitekim İsmet İnönü 22.9.1935 tarihli 
telgrafında; “... Adalarda ardı arası kesilmeyen faaliyetleri sükûnetle 
seyretmek güçtür ...” diyerek Türkiye’nin bu endişesini açıklam akta
dır.

İnönü 23.9.1935 tarihli telgrafında da İtalyan Elçisi Galli ile 
görüştüğünü ve Galli’nin Türkiyenin endişeleri karşısında İtalyan 
Ateşemiliterinin gelip 12 Ada ile ilgili her türlü bilgiyi vermeye 
hazır olduğunu söylediğini yazıyor

26 Eylül 1935 tarihinde İtalyan B. Elçiliğinden Dışişlerine verilen 
bir notada 12 Ada’daki faaliyetlerin kesinlikle Türkiye’ye karşı ol
madığı bildirilmektedir. Bu arada İtalya B. Elçisi kendisine gönder
diği mektubunda Mussolini’nin “Oniki adadaki istihzaratı hazırai 
askeriyenin m uhakkak surette ve asla Türkiye ile olmamak üzere 
Bahrisefitte husule gelebilecek pek şayanı teessüf askerî karışıklık
lara mani olmaktan başka bir m aksada m atuf olmadığına Başveki
limizi yeniden ve pek kati bir surette temin etmekliğini kendisinden 
rica ettiğini” îsm et İnönü’ye bildirmiştir.

Bu gelişmeler olurken 3 Ekim 1935’de İtalya Habeşistan’a sal
dırmıştır. Türkiye bundan sonra meselenin ikinci yönünü şöyle gör
mekteydi : İtalya’nın H abeşistan’a saldırması onun Akdenizde bir 
güç olarak ortaya çıkm asıyla sonuçlanacak böylece İngiltere Akdeniz'
de yegâne güç olmak özelliğini kaybedecekti. Ayrıca İtalya Habeşis
tan ’ı ele geçirdiği takdirde Mısır için ve ondan da daha önemlisi Kızıl- 
deniz’den Hint Okyanusuna çıkan yolun ağzına yerleşmiş olacağın
dan İngiltere’nin İm paratorluk yolları için ciddi bir tehlike teşkil ede
bilecekti. Bu ise İngiltere’nin kolay kolay kabul edemiyeceği bir husus
tur. O halde İngiltere Akdeniz’de, Fransa dışında diğer Akdeniz dev
letleri, bu arada, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek zorunluğunu du
yabilecekti.

»sı
İtalya’nın Habeşistan’a saldırması üzerine Milletler Cemiyeti 

İtalya’nın saldırgan ilan edilmesine ve İtalya’ya karşı zorlama tedbir-



]erinin uygulanmasına bu tedbirlere Cemiyetin bütün üyelerinin 
katılm asına karar verdi.

Türkiye Cemiyetin bir üyesi olmak nedeniyle bu karara uya
rak İtalya ile olan ticarî ilişkilerini kesti. Türkiye gibi güvenlikleri 
için en büyük garatiyi Milletler Cemiyetinin ortak güvenlik siste
minde gören bütün küçük devletler de samimiyetle bu tedbirlere 
katıldılar. Buna karşılık tedbirlerin etkili olmasını sağdayacak İn
giltere, Fransa gibi büyük devletlerin tutumu bu tedbirlerin bekle
nen sonucu vermesini önledi.

İtalya Hükümeti 11 Kasım 1935 tarihinde zorlama tedbirlerine 
katılan devletlere birer nota göndererek bu davranışlardan ötürü 
protesto etti. Aynı yolda nota Türkiye’ye de verildi.

İtalya Hükümeti bu notasında Türkiye’nin bu davranışının 
yalnız Türk - İtalyan ticaret ilişkilerine zarar vermekle kalmayıp 
zorlama tedbirlerinin sona ermesinden sonra da iki devlet arasındaki 
siyasi ilişkilerde vahim sonuçlar doğuracağını bildiriyordu.

Görüldüğü gibi İtalya Türkiye’yi açıktan açığa tehdit etmekten 
çekinmemektedir Halbuki daha bundan bir ay kadar önce 23.9.1935 
tarihinde İtalya’nın Ankara B. Elçisi Galli ile yaptığı görüşmeden 
bahseden İnönü durumu Cenevre’deki Dışişleri Bakanına bildirirken, 
şöyle demekteydi:

“Bugün Galli ile görüştüm... Hukukî olarak Cemiyeti Akvam 
ile çıkan zorluğu anlıyor... Onun bizden istediği şudur: Cemiyeti Ak
vam taahhütlerim izin icabına birşey demiyor. Bunun haricinde ve 
Türk m enfaatlerinin haricinde olarak İngiliz politikasına alet olma
mamızı ve İtalya aleyhine çalışmamaklığımızı size yazmamızı isti
yor...”

İtalya’nın açık tehdidine hedef olan Türkiye, üzerindeki İtalyan 
baskısına karşı iki yol takip etti. Bir defa İtalya’ya verilecek olan 
cevabın Balkan Paktı devletleri ile metin olarak aynı olmasına ayrıca 
İngiltere ile Fransa’nın notaları ile aynı mealde bulunmasına çalıştı. 
Zaten İngiltere B. Elçiliğinden Dışişlerine verilen bir notada, İtalya’ 
nm protesto notasına, M illetler Cemiyeti üyesi devletlerin cevap 
vermeden önce birbirlerine danışm alarının istendiği bildiriliyordu. 
Daha İtalyan notası ortada yokken Cenevre’de bulunan T. R. A ras’m 
Dışişlerine gönderdiği telgrafdaki “... Zaten bütün bu işlerde (zor
lam a tedbirleri - SANCTIONS) Balkanlar aynı m enfaat ve vaziyette 
olduklarından birlikte m ütalaa ve hareket edilmektedir... Balkan 
Birliği olarak hepimizce Fransa ve İngiltere ile de sıkı tem asta bulunul
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m aktadır.” demesi Türkiye’nin teklif ettiği İtalya’ya karşı birlik 
olmak fikrine daha önceden sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim 
bu husus İngiltere’nin notası üzerine Dışişlerinden Bükreş, Belgraö, 
ve Atina’ya gönderilen telgraflarda da açıkça ortaya çıkmaktadır.

“İngiliz m aslahatgüzarı, İtalya Hükümeti müeyyidelere karşı 
protesto için Türkiye Hükümetine bir nota verdiği takdirde İngiltere 
Hükümetinin müeyyideleri tatbike karar veren Cemiyeti Akvam 
azası devletlerin cevap vermeden evvel aralarında iştişare etmelerine 
taraftar olduğunu Hâriciyeye tebliğ etti. Bu işlerde hep Fransız ve 
İngilizlerle konuşularak hareket edilmesi Balkanlılar arasında evvel
ce m ukarrer olduğundan kendisine bu hususta aynı fikirde bulun
duğumuz cevabı verildi...

Bütün bu meselelerde dört Balkanlının aynı suretle hareketi 
kabul eylediğimiz çabalar olumlu sonuç verince 25 Kasım 1935 tarihli 
notasıyla Türkiye İtalya’ya şu ceva.bı vermiştir.

“Cumhuriyet Hükümeti Balkan İtilafının, Küçük İtilafın ve 
bilhassa Türkiye’nin binnefis Assamble’de olduğu gibi Konseyde ve 
bu iş için teşkil edilmiş olan Komitenin m uhtelif heyetlerinde de 
ihtilafı memnun edici bir neticeye bağlam ak için ittihaz ettikleri 
tavır ve hareketin ve sarfettikleri m esainin bütün safhalarını İtaya 
Krallık Hükümetinin dikkatle takip etmiş olduğu kanaatm dadır.”

“... Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bizzat İtalya - Habeşistan 
ihtilafiyle doğrudan doğruya alakadar değildir. Ancak Milletler 
Cemiyetinin azası sıfatıyla ve paktın maddelerini tatbik hususunda 
yapmış olduğu resmi taahhüdlerle bağlı olacaktır ki bu ihtilafa dair 
Cenevre’de yapılan müzakerelere iştirak etmiş ve şimdiki halde müş
tereken alınmış olan tedbirlere iştirak etmekte bulunmuştur.

Türkiye Hükümeti.. İta lya’ya karşı olan dostane hislerine rağ
men... kendisine düşen taahhütlere ittiba eylem iştir...”

Türkiye’nin ortak güvenlik sistemine bağlılığı, İtalya ile bozuş
mayı göze alarak tedbirleri uygulamasından görülmektedir. Buna 
karşılık, bazı devletlerin davranışları, önemli olan maddelerde 
tedbirler uygulamasını engellemiş harp sanayii ile ilgisi bulunmayan 
ve bu yüzden caydırıcı bir niteliği olmayan maddeler üzerindeki 
tedbirler ve pek birşey ifade etmemiştir. Eğer stratejik  maddeler 
üzerindeki tedbirler uygulanabilseydi İtalya’yı Habeşistan’ı da güç 
durumda bırakabilm ek açısından, m illetler Cemiyetinin bu tedbir
leri Türkiye’nin çıkarlarına da uygun düşerdi. Halbuki böyle olma
mış ayrıca İtalya ile Türkiye arasında o zam ana kadar gerçekten 
çok ileri olan ticari bağlar kopmuştur,
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Türkiye’nin Fransa ve İngiltere’yi ilgilendirerek Akdeniz’de 
İtalya’ya karşı güvenliğini sağlam laştırm a çabaları İtalya’nın Habe
şistan’a saldırısından daha öncelere iner.

25 Mayıs 1935’de Cenevre’de bulunan T. R. A raş’m Dışişlerine 
gönderdiği telgrafta;

Laval... İngiltere ile yürümek zaruretine işaret ederek Ak
deniz misakmm daha evvel yapılmasının Merkezi Avrupa işlerini 
çok kolaylaştırm ış olacağını anlattı ve teslim etti...” demektedir.

Laval bu konuşmada ayrıca Akdeniz Paktı ile Türkiye’nin tatm in 
edilebileceğini ve bu Pakt için yapılacak görüşmelerin hepsine Tür
kiye’nin de katılm ası için Fransa'nın söz verdiğini bildiriyor

Laval’m burada sözünü ettiği Pakt, temelini Fransa ile İtalya 
arasındaki Roma Antlaşm aları, Laval - Mussolini Antlaşm aları 
diye anılan antlaşm larm  teşkil edeceği Akdeniz Güvenliğini sağ
lam aya yönelmiş olan pakttır. Bu pakta İngiltere ve Türkiye’nin, 
ve bir de Yunanistan’ın katılm ası yolunda çalışm alar yapılmaktaydı. 
Türkiye, tam istediği şey olmamakla beraber Akdeniz Paktı fikrine 
karşı da çıkmamıştır.

Fransa, İtalya ile olan ilişkilerinde olumsuz etki yapabileceği 
düşüncesiyle Türkiye ile gösterişli bir antlaşm a imzalamaya yanaş- 
mamaktadır. Bunun böyle olduğu 2 Mayıs 1935’de im zalanan Fransız 
- Sovyet Karşılıklı Yardım Paktı görüşmeleri için Moskova’ya giden 
Laval ile Sovyet ilgililerinin yaptığı görüşmeler hakkında alm an ha
berlerden anlaşılmıştır. Nitekim A nkara’daki Sovyet Sefiri Karahan 
ile yapılacak bir görüşme için Başvekilin Dışişlerine verdiği talim at 
şöyledir:

‘Moskova m ülakatında Rusların Türkiye’ye karşı daha çok 
emniyet gösterir bir zihniyeti Laval’a anlatm alarını bekledik... 
İta lya’yı gücendirir korkusile Türkiye ile ileri ve gösterişli bir mu
ahede akdinden Fransa sarahaten sakındığını söylemiş ve Rusya 
bu zihniyete iltihak etm iştir.”

Şükrü Kaya Moskova’ya gönderdiği telgrafta : ‘‘Karahan hare
ketinden evvel... Hükümetinden aldığı emir üzerine Moskova müla
katları hakkında kısaca Fransa’nın Türkiye ile bir ademi tecavüz
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misakı akdine m uvafakat ettiğini ve İtalya ile Sovyetler arasında 
bir misak akdi hakkmdaki Fransız teklifini Litvinof’un reddetmiş 
olduğunu bildirdi.” dedikten sonra, daha evvel Başbakanın verdiği 
talimat üzerine ‘‘Sovyetlerin bu davranışının Türkiye’de Fransız - 
İtalyan ve Fransız - Sovyet Paktlerı hakkında endişeler uyandırdı
ğını” ifade etmiştir.

Kaldı ki Fransa’nın Türkiye ile bir saldırmazlık Paktı imza
lamayı kabul etmesi Türkiye açısından bir anlam taşımamaktadır. 
Bir defa Türkiye ile Fransa arasında zaten bir Tarafsızlık A ntlaş
ması vardır. Ayrıca Türkiye’nin Fransa’dan istediği kendisine saldır
mayacağını bildirmesi değil, İtalya’nın Türkiye için teşkil ettiği teh
likeye karşı Türkiye’nin yanında yer almasıdır. Yani Türkiye’yi 
Fransa ile Sovyetler Birliği arasındaki 2 Mayıs 1935 Antlaşması 
gibi bir ‘‘karşılıklı yardım paktı” tatm in edebilir. Fransa ise bunu 
yapacak durumda değildir. Fransız - İtalyan yakınlaşm ası karşısın
da Türkiye için diğer düşünce, Sovyetlerle bir yardımlaşma paktı 
yapmaktır. Şükrü Kaya 19 Mayıs 1935 tarihli Moskova’ya gönderdiği 
telgrafında şöyle diyor: “... Litvinof gibi bir dostumuzun F ra n sa - 
İtalya münasebetinin sıkılığı dolayısile Fransa’nın bizimle bir assis- 
tance aktedemiyeceğini söylemesi ve bunu Fransa’yı karşı vaziyet
lerinin en kuvvetli olduğu bir zamanda ifade etmesi kabili izah 
görünemiyor.

...Fransa ile aramızda esasen bir bitaraflık muahedesi (*) mev
cuttur, ve bir ademi tecavüz misakı bunun yanında bir m ana ifade 
etmez.

Bir Sovyet - İtalyan misakı hakkında Lavel’in tekliflerine Litvi
nof’un verdiği cevap memnuniyete şayandır. Fakat Fransız - İtalyan 
sıkı anlaşm ası önünde İtalya - Türkiye münasebatm m  iyileşmesi 
herhalde bir Fransız - Türk ademi tecavüz misakı ile istihsal edile
mez ”

Sovyetler Birliği’nin bu meseledeki tutumu, hakkmdaki müte- 
leası, İtalya’nın Türkiye’ye karşı bir saldırıya geçmek niyetinde ol
madığını ve buna cesaret edemiyeceği esasında toplanmaktadır. Sov
yetler Türkiye’ye Akdeniz’den gelecek bir tehlikeye karşı yardım 
etmelerini gerektirecek bir antlaşm aya da yanaşm ak niyetinde de
ğildirler. Bunun için gösterdikleri sebep Türkiye’nin Balkan Paktı 
gereğince İtalya ile savaşa girmesi sonucu, istemedikleri halde İtal
ya’ya karşı savaşa girmek zorunda kalabilecekleri düşüncesidir.

(*) 30 Mayıs 1926 tarihli Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi.
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Sovyetler Birliğinin Türk-İtaİyan ilişkileri ve Akdeniz Güven
liği konularında ne düşündüğü Moskova B. Elçisi Zekai Apaydm’m 
Nazır Muavini Krestinski ile yaptığı görüşmeden anlaşılm aktadır. 
Krestinski’niıı ‘Türkiye’nin Almanya ile olan büyük ticaretini risquer 
ederek yalnız Almanya’ya müteveccih olduğu malum olan (*) Sov- 
yet-Fransız ve Sovyet-Çekoslovakya tipindeki bir yardım paktını 
im zalam akta bir faydası olm ıyacağmı ” söylemesi üzerine Z. Apay
dın; “....  genel m anada bir (Türk-Sovyet) yardım paktı imzasından
yani hem Almanya hem de İtalya’yı ve diğer Avrupa Devletlerini 
istihdaf eder bir şeklin ihtiyarından bir zarar olm ayacağını Sovyet
ler için yeni bir fırsat ihdası m anzara ve mahzurunu verm eyeceğini” 
söylüyor.

Z. Apaydın Krestinski ile konuşmasına ait raporuna şöyle de
vam ediyor :

“Krestinski, İtalya’nın Türkiye’ye karşı tecavüz niyeti besleme
diğini zannettiklerini, hele yakında bir şeye ihtim al vermediklerini, 
İtalya’nın Türkiye ile başa çıkması kolay olmadığını bildiğini anla
tarak dedi ki :

Bizim, İtalya ile takip ettiği Faşist rejiminden dolayı çok iyi ol
mamızın mümkün olmadığı malumdur, ve nihayet her ne olursa olsun 
Türkiye’yi İtalya’ya karşı müdafaa edeceğimiz de tabiidir. Yalnız 
istemediğimiz bir nokta vardır, o da : Türkiye’nin Yugoslavya sebe
biyle aramızdaki yakın askeri m ünasebetlere binaen İtalya aleyhine 
bir harbe sürüklenmesi halinde bizim de Türkiye’ye tebaan sürük- 
ienmemizdir, işte bunu istemiyoruz.... Binaenaleyh Türkiye ile açık
tan İtalya’yı da istihdaf eden bir karşılıklı Yardım Paktı İtalya’yı 
endişeye sevkedebilir ve bugünkü Alman kuvvetine karşı bir kuv
vet olan İtalya’yı Almanya’ya temayül ettirmeye sebep olabilir. Bun
da ne sizin ne de bizim için bir fayda görmüyoruz.”

Krestinski’nin bu sözlerine karşılık Z. Apaydın, Balkan Pak
tının, İtalya’nın Yugoslavya’ya saldırmasının Türkiye’nin İtalya’ya 
karşı harekete geçmesini gerektirmiyeceğini, ancak Bulgaristan Yu
goslavya’ya saldırır, İtalya’da ona yardıma gelecek olursa, o takdirde 
Türkiye’nin de Yugoslavya’nın yanında yer alacağını anlatmıştır. 
Bunun üzerine Krestinski’nin “-şu halde Balkan Paktının işlemesin
den mütevellit vaziyetler hariçtir desek, bu şekilde yapacağımız 
bir yardım paktının İtalya’ya karşı size ne faydası olur? “demesi

(*) 2 Mayıs 1935 taıihli Fransız-Sovyei Paktı. Bu pakt açıkça Almanya'ya karşıdır.
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üzerine Z. Apaydın şu cevabı verm iştir: Tabii faydası olur Bul
garistan’a karşı Balkan Paktı bize kâfi emniyet vermektedir, dedi
ğiniz şekilde bir Sovyet Paktı da İtalya’nın resen vuku bulacak teca
vüzüne karşı bir emniyet tertibatıdır dedim ve şahsi fikrime göre 
kaydile ilave ettim ki;

İtalya’nın Türkiye’ye resmen bir tecavüz yapabileceğini ben 
de zannetmiyorum. İtalya için kolayca hazmolunur bir lokma olma- 
ğıdınız açıktır. Bu İtalya’nın bugün de yarın da kendi başına yap
masını tasarlıyacağı bir iş olamaz, ancak bu böyle olmakla beraber 
emniyet kanaatini kuvvetlendirme yolunda.... aşikâr ki bu gibi siya
sal teminatın faydası vardır.”

“Sonunda M. Krestinski bu karşılıklı yardım paktı meselesini 
3-5 gün sonra bir daha görüşelim... benim istediğim; bir kombinezon 
bulsak ki İtalyan da içine girsin yahut İtalya size ve bize teklif etsin. 
3 ay evvel... güya A nkara’daki İtalyan sefiri İtalya ile Türkiye ve 
Sovyetler arasında böyle bir pakt imzasını teklif etmeyi tasarlıyor- 
muş fakat sonra Roma’da bunu tekzip ettiler dedi. Cevaben şahsi 
fikir olarak meselâ dedim Karadeniz ve Boğazların emniyeti mev
zuu Türkiye’yi Sovyetleri, Rom anya’yı ve Ege denizindeki adaları 
sebebile Yunanistan’ı ve İtalya’yı daha yakından alakadar eder. Bina
enaleyh bu devletlerin - bu havalinin emniyeti noktasından araların
da bir hususiyet bularak - birbirlerine tecavüz etmeyeceklerine 
dair bir pakt im zalam aları ve bu pa'kt akitlerinden arzu edenlerin 
yine bu pakt içinde... birbirleri arasında asistance muahedeleri yap
maları gözönüne alınabilir bir mevzudur. Hatıra gelir ki biz böyle paktı 
alakadar gördüğümüz İtalyan ve Yunanistan gibi devletlerin imza
sına açık tutarak şimdiden imza eder ve buna dayanarak aramiz- 
da bir Karşılıklı Yardım Muahedesi de yaparız dedim.

Evet, dedi, hep mesele İtalya’yı da aram ıza alacak bir şekil 
bulmaktadır.”

Konuşmanın bu kısmından da anlaşıldığı gibi Sovyetler Birliği, 
İtalya’nın Türkiye’nin istediği gibi bir çok taraflı anlaşm aya girme
sinin uzak bir ihtim al olduğunu düşünerek m utlaka İtalya’nın da 
katılmayı arzu edeceği bir şekil bulunmadıkça böyle bir yardımlaşma 
paktını Türkiye ile im zalam ayacağını belirtmiştir. Türkiye ile Sov
yetler arasında im zalanacak karşılıkla yardım paktı’nm Sovyetlere 
faydası Z. Apaydın tarafından şöyle ifade etm ektedir:

“... İtalya’nın böyle bir yardım paktından-““endişe duyarak 
Almanya tarafına temayül göstermesinden korktukları yolunda bir 
az evvelki ifadelerine işaret ederek dedim k i :
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Sîzinde yapacağınız karşılıklı yardım paktının bizim için ol
duğu kadar sizin için de faydası olduğuna kaniim, böyle şeyler k ar
şılıklı m enfaatlerin tekabül etmesile ancak yapılır. Almanya’nın 
veya Polanya’nm Sovyetlere vaki olacak tecavüzüne karşı Türkiye’ 
ııin yapabileceği effectif yardımı ehemmiyetsiz göreceğinizi zannet
mem, bundan başka Boğazları tutm ası böyle bir harbin olabileceği 
muhtelif safhalar üzerine ne kadar müessirdir bilirsiniz.”

Z. Apaydın bu sözlerine, Krestinski, ile Stam anyakof’un Türkiye’ 
nin yardımının kendileri için çok değerli olduğu cevabım vermeleri 
üzerine şöyle devam ediyor :

‘‘İtalya Alm anya’ya katılırsa diye kuşku duyuyorsanız, işte bu 
ihtimal, zaten Almanların saze tecavüzü vukuunda istihdaf edecekleri 
Odesa’ya kaşı İtalyanların da birleşebileceğini daha kuvvetle farzet- 
tirebilecek ve binaenaleyh Avusturya’ya inmelerini istememekle be
raber size teveccüh etm elerini terviçte İtalyanların ayrıca bir men
faat gözetmeye mütemayil olacaklarını düşündürecek velhasıl kap
larına sığmayan bu iki m em leket-İtalya ve Almanya-ve tevabii (Po- 
lonya-M acaristan ve Bulgaristan) karşısında her ikimizin (Türkiye 
ve Sovyetler) aynı hayatî endişeyi bulm akta haklı olduğumuzu gös
terecek bir ihtim aldir ”

Bu....maksadımı anlar göründüler ve her halde bu işleri bir 
daha konuşacağımızı söyliyerek izin istediler.

“Bu vadide kafi derecede kendilerine gerek yardım paktının 
umumi mahiyette olması lazım geleceği hakkmdaki görüşümüzü, 
yine bu görüşün şahsi fikrim kaydile anlattığım  muhtelif variyas- 
yonlarım söylemiş olduğundan kendileri açmazsa bir daha bu mev
zulara temas etmemek fikrindeyim .”

Z. Apaydın görüşmeden edindiği izlenimlerini de şöyle veriyor :

“Siyasi Pakta gelince onu da İtalya ve Alm anya’ya karşı olmak 
üzere, belki de mahrem olarak yapmayı kabul ederler zannediyo
rum... Görülüyor ki İtalya’ya karşı bizimle beraber olmaya taraftar
dırlar fakat İtalya’yı kuşkulandırmam ak da başlıca emelleridir.”

Görülüyor ki Z. Apaydın Türkiye’nin teklifine rağm en Sovyet- 
lerin açıktan açığa Türkiye ile İtalya’ya karşı bir yardımlaşma Paktı 
yapmaya yanaşm ayacaklarına inanmıştır. Belki gizli olarak yapa
cakları ümidini beslemekte ve şu yolu göstermektedir:

“....Mesela 1925 muahedesinin tecdidi vesilesile bir mahrem 
protokolde Bienveillante N eutralite’nin izahını yapmak ve Alman
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ya’nm Sovyetler’e, İtalya’nın Türkiye’ye vaki olacak bir tecavüzünde 
tarafeynin yekdiğerine yapacakları yardımı kararlaştırm ak mümkün 
olabilir.”

Ayrıca B. Elçi bu şeklin evvelce ortaya atılan İtalya - Y u na
nistan ve lıatta Romanya ile Bulgaristan’a da açık bir pakt ve ona 
dayanarak bir Türk - Sovyet karşılıklı yardım paktına Sovyetlerin 
İtalya’yı kuşkulandırmam ak endişesi ile yanaşm am aları halinde 
düşünülmesi gerektiğini de ilâve etmektedir.

Moskova B. Elçisinin göndermiş olduğu raporu okuduğunu ve 
yerinde gördüğünü bildiren Dışişleri Bakanı T. R. Aras özellikle 
bir noktada B. Elçinin görüşlerine katılm am aktadır • Sovyetler B ir
liği ile yapılacak bir yardımlaşma paktının Balkan vaziyetinden do
ğacak bir durumu dışarıda bırakm asını kabule yanaşmamaktadır.

T. R. A ras’m telgrafı şöyledir:

“....  Sovyet Rusya ile imza edebileceğimiz yeni bir münasebet
ilerlemesi muahedesi formülü bulmak suretile karşılıklı aynı şekil 
ve şerait altında Almanya ile İtalya’yı derpiş eden bir vesika olabilir. 
Bu takdirde herhangi ihtirazî bir kayıt bize hoş görünmez yahut 
mukabil ihtirazi kaydı davet eder. Mesela İtalya hususunda;

Balkan Misakmdan mütevellit müsellah ihtilafı istisna etmek 
Baltık Devletleri Misakmdan mütevellit ihtilafı bilmukabele istis
naya sevkeder ki bu gibi şeyler iyi ve samimi değildir. Bilhassa 
bizim Sovyetlerle fiilen mevcut olan samimi münasebatımız göz 
önünde tutulunca burada K arahan’la Almanya ve Polonya’yı aynı 
suretle derpiş edecek bir muahedeye istidadımızı bütün açık yürek
lilikle konuştum  Muahede bahsini tekrar açmam ak hususundaki
kararınız yerindedir. Fakat onlar açarsa memnun olurum ve bu 
yazdığım esaslarda konuşursunuz” dedikten sonra, T. R. Aras telg
rafını Sovyetler Birliği ile Almanya arasındaki ilişkilerin Türkiye 
ile İtalya arasındaki ilişkilere birçok noktalardan benzediğini anlat
makta ve nihayet; ‘....  Bizim kanaatim izce Avrupa’nın bir tarafında
Fransız-îngiliz dostluğu diğer tarafında Türk-Sovyet dostluğu ve 
bunların arasında iyi münasebet Avrupanm sulhunun belli başlı 
temelini teşkil ediyor. Diğer kombinezonlar hep bunun etrafında 
işlenilmektedir ” diye bitirmektedir.

İtalya’nın Akdenizde büyüyüp güçlenmesinden ve onun Ha
beşistan’a saldırmasından en fazla endişe duyan devlet İngiltere 
olmuştur,
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Bir ara Stresa Cephesi’nin devamı olacak şekilde îngiltere- 
Fransa-îtalya ve İspanya arasında bir Doğu Akdeniz Misakı yapı
lacağı söylentileri ortaya çıkm ışsa da bu misak gerçekleşmemiştir. 
Olaylar bu yönde gelişirken İtalya’nın kendisine uygulanan zorlama 
tedbirlerini kaldırtm ak am acıyla bazı devletlere bu arada Türkiye’ye 
vermiş olduğu tehditkâr protesto notasını müteakip İngiltere, Tür
kiye, Yunanistan ve Yugoslavya’ya garanti vererek İtalya’nın bu 
üç devlete saldırması halinde yardım vaadetmiştir.
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MONTREUX KONFERANSI 

HAZIRLIK SAFHASI

Türkiye’nin ilgili devletlere notası.

Türkiye şimdiye kadar anlatılanlar ışığında artık Boğazlar 
rejiminin değiştirilmesi gerektiğine karar vermiş ve nihayet 11 Nisan 
1936’da, hazırlanm ış olduğu notayı Lozan Boğazlar Sözleşmesinin 
görüşmelerine katılm ış olan devletlere göndermiştir.

Lozan’dan beri ortaya çıkan gelişmeleri Türkiye’nin Lozan sı
rasındaki görüş ve düşüncelerini ve değişen şartların Boğazlar rejimi 
ile ilgili hükümler üzerinde nasıl etkiler yaptığını uzun uzun anla
tan ve ilgili devletleri yeni bir sözleşme hazırlam ak üzere görüşme
ler yapmağa davet eden Türk notası şöyledir. (*)

“1923’de, Türkiye Lozan’da serbestii mürur ve gayri askeri hale 
ifrağ ahkam ını ihtiva eden Boğazlar mukavelesini imzaya m uvafa
kat ettiği zaman, Avrupanın umumi vaziyeti, siyasi ve askeri ba
kımdan, bugün kendini gösteren vaziyetten tamamile ayrı bir m an
zara arzetm ekte idi, Avrupa o tarihte silahsızlanm aya doğru gidi
yordu ve siyasi durumu yalnız beynelmilel teahhütlerle teyit edilmiş 
değişmez hukuk prensipleri üzerine iptina eyliyecekti. Kara, deniz 
ve hava kuvvetleri daha çok az korkulacak m ahiyet göstermekte ve 
temayülleri azalm a yolunda tezahür etmekte idi. O sırada Türkiye 
Boğazlar mukavelesinin takyidi ahkam ını m illetler cemiyeti misa- 
kınm 10 uncu maddesinin garantisine ilâveten mumzi devletlerin, ve 
herhalükârda dört büyük devletin tehdit vukuunda Boğazların mü
dafaasına müştereken ve m illetler cemiyeti konseyi tarafından bu 
hususta kararlaştırılacak bütün vasıtalar ile tevessül etmeleri teah- 
hüdünü ihtiva eden 18 nci maddenin tem inatına güvenerek imza 
edilmişti.

(*) Türk notası II Nisan 1936.
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O zamandan beri Karadeniz vaziyeti her noktadan emniyetbalış 
bir müsalemet m anzarası arzeder hale gelmiş, ve buna mukabil Akde
niz’de yavaş yavaş bir kararsızlık teessüs etmeye başlamıştır. Deniz 
konferansları silahlanm aya doğru bir inkişaf göstermiştir. Deniz 
tezgahları, yakında denizlere şimdiye kadar erişilmemiş bir kudrette 
gemiler dökecektir. Hava sahasında kuvvetlenme baş döndürücü bir 
şekilde tezayüt, kıtalar ve adalardaki tahkim at mütemadiyen tekessür 
etmektedir.

Ahval ve şerait bu surette tam amen değişirken boğazların tam 
emniyetsizliğine çaresiz olması lazım gelen yegane garanti de orta
dan kalkmış ve en alakadar devletler umumi bir ihtilaf tehlikesinin 
mevcudiyetini ilan ederken Türkiye, bu endişe verici emniyetsizliğin 
hiçbir mukabil tarafı olmaksızın en zayıf noktasından en fena teh
likelere maruz olm akta bulunmuştur. Türkiye, kendisine yapılan 
musırrane talepleri is’af ederek, o zaman tam amile ecnebi kuvvet
lerin işgali altında bulunan Boğazların askerlikten tecridini, ken
disine verilen asgari garantilerin kıymetini, mevcut şerait altında 
ve “Boğazların ve civar m m takaların gayri askerî hale ifrağının 
Türkiye için askerî noktai nazardan bigayrihakkm  bir tehlike teşkil 
etmemesi” bakımından uzun uzadıya tarttıktan sonra kabul etmişti.

Mezkûr mukaveleyi imza eden devletler, Boğazlar rejim ini tan
zim eden ahkamın heyeti umumiyesine ayrılmaz bir tarzda bağlı 
bulunan emniyet garantisini müeyyit mukavelenin 18 inci maddesine 
o derece ehemmiyet vermişlerdir ki, mezkur garantinin askerlikten 
tecrit ve serbestli m ürur hakkm daki ahkâmın gayri kabili tecezzi 
bir parçasını teşkil etmekte bulunduğunu kati olarak teyit etmiş
lerdir.

Bu hükmün tazammun ettiği m ana şudur ki, emniyeti memle 
ketin heyeti umumiyesinin emniyeti için zaruri olarak arazisinden 
bir parçası üzerindeki hukuku hükümranisinin tenkisi fiilî, ameli 
ve müessir tem inat olmaksızın Türkiye’ye tahmil ettirilemezdi.

Şurası da aşikârdır ki, bu garanti işlemez bir hale gelir veya 
meşkûk kalırsa, bütün mukavelenin muvazenesi, Türkiye’nin ve 
Avrupa sulhunun zararına olarak bozulmuş olur.

Halbuki, siyasi buhranlar sarih surette ispat etm iştir ki, kollek- 
tif garantinin bugünkü mekanizması pek ağır bir surette harekete 
geçmekte ve geç ittihaz edilen her karar, beynelmilel bir hareketten 
beklenen istifadeyi ekseri ahvalde kaybettirecek m ahiyet arzetmek- 
tediı. Bu sebepledir ki, 1923 senesinde Türkiye bugün birçok devlet
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lerin de aynı noktai nazarı güttükleri gibi, Milletler Cemiyetine 
gireceği andan itibaren Hiisakının kendisine temin edeceği koilek- 
tif garanti ile iktifa edememiş, Boğazlar mukavelesini imza eden
lerin heyeti umumiyesinin kollektif garantisini gayrikâfi bulmuş, 
ve yalnız dört büyük devletin m üşterek garantilerini kendi tama- 
miyeti mülkiyesi için o zam anki şerait altında, elzem olan asgari em
niyeti temin edebilecek m ahiyette görmüştü.

Fakat, eğer bizzat bu asgari emniyet de, tesisini istilzam eden 
şeraitten tam amen farklı siyasi ve askeri ahvalden dolayı zayıflar 
veyahut meşkuk bir hale gelirse, Cumhuriyet hükümeti, ağır bir 
ihmal suçu altında kalmaksızın, bütün memleketi tam ir kabul etmez 
ani bir baskına maruz bırakamaz.

Boğazlar’m emniyetini zâmin olan devletlerin M illetler Cemiyeti 
muvacehesindeki vaziyetleri ve bu zâminlerin kendilerine tefviz edil
miş vazifeler karşısında askeri ve müessir teşriki mesaide bulunma
larını hiç olmazsa şüpheli bir hale sokan hususi ahval ve şerait, 1923 
mukavelesinin umumi muvazenesini bozan unsurlardır.

Boğazlar emniyetinin halâ hakiki bir garanti ile müemmen 
bulunduğu bu gün iddia edilemez. Türkiye’den de bu tem inat vazife
sini ifasına ademi icabet gibi tehlikeli bir ihtimale karşı bigâne kal
ması talep olunamaz. Bu m ülahazata şunu da ilâve etmek icabeder 
ki, Boğazlar mukavelesi, yalnız sulh hali ile Türkiye bitaraf veya mu
harip olmak üzere harp halini zikretmekte, ve hususi veya umumi 
harp tehdidi ihtim alini mevzuubahs etmeyerek Türkiye’nin o takdirde 
kendi meşru m üdafaasını temin çareleri aram asına imkân verme
mektedir. Halbuki bugün tamamile sabit olmuştur ki haliharp an
sızın ve hiçbir formalitesiz vukua gelebileceğinden harici tehlikenin 
en nazik safhası asıl bu tahdit safhasındadır.

Bu noksan, derpiş edilen garantilerin kıymetleri ne olursa ol
sun bunların müessiriyetini başlı başına izale edebilir.

Türkiye Cumhuriyeti bidayeti teşekkülünden beri, kendisine 
her sahada tahakkuku ekseriyetle ağır fedakârlıklar tahmilinden 
hali kalmamış olan bir sulh ve itilaf siyaseti çizmiştir.

Türk hükümeti son on yıl içinde tahaddüs eden pek çok ahval 
ve şeraitte bütün devletler tarafından takdir edilen bir uzlaşma, 
taahhütlerine sadakat ve sulh eserine samimi bağlılık zihniyeti gös
termiştir. Türkiye başkalarına daima temin ettiği emniyeti, bizzat 
kendisi için de istemek hakkını haizdir.
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Lozan muahedesini imza edenlerin iradeleri haricinde olarak 
tahaddüs eden ahval ve şerait tam hüsnüniyetle tesbit edilmiş olan 
ahkamı işlemez bir hale getirmiştir. Ve binnetice mevzuu bahsolan 
mesele ise Türkiye’nin mevcudiyeti ve bütün arazinin emniyeti ol
duğu içindir ki, Cumhuriyet Hükümetinin ahval ve şeraitini zaruri 
kıldığı tedbirleri alm ak suretiyle millet huzurunda kendisine düşen 
mesuliyeti deruhte etmeye m ecbur kalm ası mümkün olabilir.

Yukarıda bildirilen m ülahazatı gözönünde tutan ve Boğazlar 
mukavelesini dört büyük devletin müşterek garantisine taalluk eden 
18 inci maddesi ahkamının mahluk ve işlemez bir hale geldiğini ve 
arazisine müteveccih harici bir tehlikeye karşı bir ahkam ın Tür
kiye’yi artık ameli bir surette m uhafaza edemiyeceğini haklı olarak 
düşünen Cumhuriyet Hükümeti, Türk arazisinin taarruzdan m asu
niyeti için elzem emniyet şeraiti dahilinde ve Akdeniz ile Karadeniz 
arasında ticari seyrisefainin daimi inkişafı için en liberal bir zih
niyetle boğazlar rejim ini tanzime m atuf itilafların yakın bir zamanda 
akdi zımnında m üzakerata başlam aya amade olduğunu, Boğazlar 
mukavelesi m üzakerelerine iştirak etmiş olan devletlere bildirmekle 
kesbi şeref eyler.”

Notanın tetkikinden anlaşılacağı üzere Türkiye m illetlerarası 
hukukun “şartlar değişm iştir” (rebus sic stantibus) ilkesini öne 
sürerek yine hukuka uygun bir davranışla bir sözleşmeyi değiştir
mek ve yeni şartlara uydurmak üzere önceki sözleşmeye taraf olan
ları yeniden görüşmeye çağırm aktadır.

Türkiye notasında Boğazların askerden arındırılmış olmasının 
değişen dünya koşulları gözönünde tutulacak olursa Türkiye için 
çok büyük tehlikeler doğurabileceğini bu tehlikeleri görmemezlik
ten gelerek, değerini yitirmiş garantilere sarılarak eli kolu bağlı 
oturmanın sorumluluğunu kabul edemiyeceğini bildirmektedir.

Ayrıca Lozan Sözleşmesinin bir boşluğuna da işaret ederek 
“Harp tehlikesi hali”nin bu sözleşmede öngörülmemiş olmasının 
Türkiye’yi tehlikeleri önceden görse bile karşı koymak için birşey 
yapamaz hale getirdiğini bildirmekte bu durumun düzeltilmesi ge
rektiğine dikkati çekmektedir.

Türkiye’nin devletlere gönderdiği bu nota özellikle antlaşm a
ların tek taraflı olarak değiştirildiği bu devirde tarafları yeniden 
görüşmeye çağırm ası açısından olumlu karşılanm ıştır.
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Montreux görüşmeleri sırasında görüşmelere katılan devletle
rin tutumlarını daha kolaylıkla anlaşabilm ek için bu devletlerin 
Türk notasına ilk tepkilerini görmekte fayda vardır.

A. Bulgaristan : Türkiye’nin Boğazlar Sözleşmesini değiştirmek 
için görüşme davetine en fazla sempati gösteren devlet İngiltere’den 
sonra denilebilir ki Bulgaristan olmuştur.

Sofya Elçisi Şevki Berker’in Dışişlerine gönderdiği telgrafta 
şöyle deniliyor:

“Şimdi Başvekil ile görüştüm. Boğazların tahkimine dair ver
diğimiz nota hakkm daki beyanatını aşağıda arzediyorum :

“Boğazlar hakkm daki notanızı okudum. Türkiye’ye karşı bes
lediğimiz samimi dostluğa sadık kalarak Boğazların tahkim i h ak 
kmdaki talebinize bir gûna itirazımız olmadığını ve Türk topraklarının 
emniyetini temine m atuf olan bu haklı talebin arzumuz dairesinde 
neticelenmesini büyük bir sempati ile temenni ettiğimizi ve Türkiye 
ile daima dost olm ak  kendinin bu suretle kuvvetlenmesi Bulga
ristan için de yeni bir kuvvet ve emniyet olarak telâkki eylediğimizi 
Bulgaristan nam ına beyan ederim ”

Bulgaristan’ın bu tutumunda Bulgaristan Trakyasm ın asker
den arınmış bölgelerinin düşünüldüğü hususu bazı Balkan memle
ketlerinde endişe uyandırmıştır.

Bükreş Elçisi Cevdet Bey, Romen Dışişleri M üsteşarı’nm
“........  Bu teşebbüs (Türk notası) ......... Romanya hükümetini. .. .
Bulgaristan karşısında küçük mevkiye koymuştur. Onlar da ‘biz de 
mevcut muahedeleri rövize etmek için müzakereye girişeceğiz’ der
lerse m üttefikleriniz de mevkide kalacaktır ” dediğini bildiriyor.

O sırada Belgrad’da bulunan B.Elçi Haydar Aktay ise Yugoslav 
Başvekili ile yaptığı görüşmeyi naklederken şöyle demektedir :

“ Benden evvel yanında bulunan Bulgar sefirine Türk tekli
fine dair hükümetinin ne düşündüğünü sorduğunu ve sefir müma- 
ileyhe bu bapta m alum atı olmadığını söylediğini ve fakat kendisinin 
bu mesele dolayısiyle endişe izhar eylediğini ilave eyledi. Ve benden 
Boğazlar meselesinin Türkiye ile Bulgaristan arasındaki gayri askeri 
mmtakaya temas edip etmediğini sordu. Kendisine Boğazlar mesele
siyle Trakya’daki gayri askeri m m takanm  ayrı ayrı işler olduğunu 
izah ettim. İşbu sualden Bulgarların Boğazlar meselesiyle Trakya 
hududundaki gayri askeri m m takayı karıştırarak aleyhimizde bir 
cereyan uyandırmaya çalışdıklarım  istidlal ediyorum.”
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Yorum lar ve özellikle Bulgaristan’ın revizyonist emellerinden 
endişe duyan devletlerin bu konudaki duyarlıkları devam ederken 
Sofya Elçisi Şevki Berker Dışişlerine yazdığı telgrafta Bulgaristan’ın 
Türk notasına yazılı cevabını verdiğini bildirerek notanın önemli 
yerlerini şöyle özetliyor.

“İki hükümet arasındaki dostluk muahedesine sadık olan Bul
gar hükümeti Türkiye Cumhuriyetinin boğazlar mukavelesinin tak
yit hükümlerinin tadili hakkındaki teklifini sempati ile tetkik etti. 
Bulgar Hükümeti, Hükümeti Cumhuriyenin emniyeti m ülahazalarını 
haklı bularak mezkûr mukavelenin yerine kaim  olacak yeni itilaf
ların müzakeresine iştirak ve hükümeti cumhuriyenin noktai naza
rına memnuniyetle m üzaheretini ”

Görüldüğü gibi Bulgaristan kendi çıkarları açısından Türkiye’
nin davranışını ne şekilde yorumlamış olursa olsun Türkiye’ye bu 
konuda yanında olduğunu bildirmektedir. Bulgaristan’ın bu tutumu 
Montreux görüşmeleri sırasında da devam edecek ve hatta bir ara 
Bulgaristan delegasyonunun Türkiye’ye karşı başka delegasyonlarla 
birlik olacağı söylentileri üzerine Bulgar Başvekili Türkiye’nin Sof
ya Elçisini çağırarak ona “ bazı devletler tarafından kendileri ile
beraber hareket etmeleri için Bulgar Delegelerine vaki olan teklifler 
üzerine tam amen Türkiye hükümetinin noktai nazarına müzahir 
olmaları için Delegelerine kati emirler verdiğini ” söyleyecektir.

Bulgaristan’ın Türkiye’ye karşı bu dostane tutumu özellikle 
Yunanistan’ı kuşkulandırmıştır. Bu kuşku Yunanistan’ın A nkara 
Elçisi’nin Saraçoğlu ile yaptığı görüşmede açıkça belli olmaktadır. 
Saraçoğlu imzası ile Montreux’de bulunan T.R. A ras’a çekilen bir 
telgrafta şöyle deniyor :

2. Yunan sefiri 1 Bulgarların gerek davete icabet, gerek Mont-
reux’deki hattı hareketlerinin fazla Türk dostluğu tezahürüne kadar 
varm asından korktuğunu ve Boğazlardan sonra Dedeağaç m esele
sini (*) Bulgarların ortaya atm asından endişe ettiğini” söyledi. Ben 
kendisine “lâakal sizin kadar cephe alacağımızdan emin olunuz” de
dim. Müsterih ve memnun oldu.”

(*) Hatırlanacağı üzere Bulgaristan Ege denizine çıkmak için Dedeağaç ve oraya varan  
bir şeritin kendisine verilmesini istemiş Yunanistan ise karşılığı olmayan böyle bir 
tekliii kabule yanaşmamış bu yüzden Bulgaristan'ın Ege Denizine çıkma yolu ka
panmıştı.
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B. Yugoslavya : Türkiye Boğazlarla ilgili notasını devletlere 
gönderdikten bir hafta sonra Belgrad B.Elçisi Haydar Aktay Yugos
lav Başvekili ile yaptığı görüşmede Başvekilin sözlerini şöyle n ak 
letmektedir :

“ Boğazların teslihatı meselesi bizim müdafaamızı da alaka
dar ettiği için lehimizdedir. Türkiye’ye itim at ve emniyet ettikçe işbu 
teslihatm lehimizde olduğundan şüphe yoktur. Türkiye’ye itim at 
ediyor isek Boğazların teslihatı hakkmdaki arzusunun isafına bütün 
mevcudiyetimizle çalışmalıyız. İtim at etmiyorsak arada mevcut itti
faka ne lüzum vardır. Ben Boğazlar meselesini bu noktadan tetkik 
ediyor ve düşünüyorum. Ve Türklere emniyetim olduğu için onların 
Boğazlar hakkmdaki metalip ve arzularını kendi davamız gibi telakki 
ederek isafının teminini düşünüyorum.”

Başvekilin, “Yugoslavya’nın Türkiye ile beraber gideceğinden 
emin olunması’m istemesine rağm en Romanya’nın, özellikle Titules- 
ko’nun da tutumuna bağlı olarak Yugoslavya’nın cevabı gecikince 
Türkiye’nin bu durumdan pek hoşlanmadığı T.R. A ras’m Belgrad’a 
gönderdiği telgraftan anlaşılm aktadır. T.R.Aras;

“1. Yugoslavya cevabının geçikmesinin Titulesko için takınmış 
olduğu tavırda kendisini eııcourager edeceği mahzurun
dan korkuyorum....” diyerek Romen tesirine değindikten sonra 
“ Türkiye ile Yugoslavya’ya ait meseleleri daima her iki memle
keti aynile alakadar eden meseleler olarak görmekte daima mutabık 
kaldık ve bunu itiyat ettik....” demekle Yugoslavya’nın olumlu ceva
bının biran önce beklendiğini anlatmaktadır.

Bilindiği gibi T.R.Aras’ın söylediği, Yugoslavya ile Türkiye ara
sındaki meselelerin birlikte gözönünde bulundurulması her iki ül
kenin İtalyan tehlikesi karşısında birbirlerine daha Pakt’dan önce 
yaklaşmış olm aları keyfiyetidir.

Yugoslavya’nın am acı ise Romanya’yı kollayarak onun Balkan 
Paktı Konseyinin 4 Mayıs 1936’da yapacağı toplantıya katılm asını 
sağlamak, böylece Balkan Paktı’mn bir çıkmaza girmesini önlemek
tir. Bu düşünce Belgrad Elçiliğinin telgraflarında açıkça bellidir.
Haydar Aktay şöyle diyor : “....Başvekile (Yugoslav Başvekili)  dost
ve m üttefik Sırbistan’ın tahriri cevabına intizar eylediğimizi beyan 
ve bunun bir an evvel tevdiini musir bir surette talep ve rica ettim.
Başvekil vereceği notasının 3 gündenberi verilmemiş olmasını.....
Titulesko’yu iğzap ederek konseye gelmekten sureti katiyede feragat 
ettirmemek maksadile düşünülen bir taktikten ileri geldiğini.... 
söyledi ”
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Balkan itilafı konseyinin behemehal Mayıs 4 ünde toplanması 
ve buna Titulesko’nuıı iştirakinin temin edilmesi fikrinde (olduğunu) 
...Titulesko’nun bu defa konseyi gelmemesinin Balkan itilafının sonu 
olacağını  ilave etti...”

Yine Haydar Aktay “Başvekil Küçük ve Balkan İtilaflarından 
çıkmak kararında olup olmadığı üzerinde bir teşhis koymak emelin
dedir....Burası Prens Pol de dahil olmak üzere son zam anlarda Ro
m anya’nın da Fransa gibi bütün şumuli ile İtalya ile anlaşm ağa 
karar vermiş olduğu fikrindedir...” diyor.

Görüldüğü gibi Yugoslavya’nın Türkiye’ye cevabının geçikme- 
si, kendi güvenliği için gerekli gördüğü Balkan Paktı’nm Rom anya’
nın tutumunun değişmesi ile zayıflam ası ihtim ali şeklindeki düşün
celerle ilgilidir.

C — Yunanistan : Yunanistan Türkiye’nin Boğazlara yeniden
asker sokmak ve Boğazlar rejim ini değiştirmek yolundaki çabasını 
ilk olarak Yunanistan’a ait olan Ege adalarını da yeniden askerleş- 
tirm ek için örnek olarak görmek istemiştir.

Ç — ROM A N YA : Denilebilir ki Türkiye’nin Boğazlar rejmi- 
ni değiştirmek üzere devletlere göndermiş olduğu 11 Nisan 1936 ta
rihli notasına en şiddetli olumsuz tepki Rom anya’dan ve özellikle 
Roman Dışişleri Bakanı Titulesko’dan gelmiştir.

Titulesko ilk olarak Türkiye’nin Boğazlar meselesinde Rom an
ya’ya danışmadığını söyliyerek mesele çıkarm ıştır. Dışişlerinden 
Cenevre’de bulunan Suat Davas’a çekilen tegrafta, kimse ile danışık 
madığma göre, Rom anya’nın aksilik çıkarm asının gereksizliği şöyle 
an latılm aktad ır:

“Boğazlar meselesi hakkında tarafım ızdan alakadar devletlere 
hükümet merkezlerine tevdi edilen nota için ne Balkan dahilinde 
ne de haricinde hiç bir devletle konsültasyon yapılmamıştır... M üt
tefik devletlere buradaki mümessilleri vasıtasiyle notanın tevdiinden 
iki gün evvel aynı zamanda malumat verdikten sonra diğer devlet
lere karşı da aynı suretle muamele yapılmıştır... Mösyö Titulesko’ya 
keyfiyetin bu suretle  beyanını rica ederim.”

Görülüyorki Türkiye herkese aynı davranışta bulunmuş ve 
birinci planda kendi güvenliğini ilgilendiren Boğazlar meselesinde 
bir görüşme açılm ası isteği üzerine Balkanlı m üttefikleri ile önceden
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herhangi bir tem asa girmemiştir. Romen Dışişleri Bakanına göre 
Türkiye böyle bir meseleyi ortaya atmazda önce kendisine ve Balkan
lı m üttefiklerine danışmak ve onların olurunu alm ak zorunda idi. 
Titulesko’ya göre bu hem Balkan Paktı ve hem de Türkiye ile Ro
manya arasındaki dostluğun bir sonucu olmak gerekirdi. Ayrıca 
Titulesko, daha önce Boğazlar meselesinin, 4 Mayıs 1936’da Belg- 
rad’da toplanacak olan Balkan Paktı Konseyinde görüşülmesi üze
rinde Numan Menemencioğlu ile fikir birliğine varıldığı iddiasın
dadır.

Bu konuda Suad Davas’ın Cenevre’den çektiği telgraf şöyledir :

“Telgrafnam ei devletlerini aldım ve derhal Titulesko’yu gör
düm.... Cevaben dedi ki : Aramızdaki Pakt mucibince benim ve diğer
arkadaşlarımızın konsülte edilmekliğimiz lazımdı ve  Londra’da
Bay Fethi hazır olduğu halde bu meselenin 4 Mayıs içtim ainin ruz- 
namesinde olacağını bana Hariciye Vekiliniz temin eylemişti. Bina- 
ııenaleyh bu not hem bu vaadi, hem de Pakt ahkamını muhildir, ve 
tamen aramızda müesses samimi dostluğa ve ittifak ruhuna m uga
yirdir....”

Titulesko şöyle devam ediyor :

“....Nota mündericat ve muhteviyatı (ile) ...Bulgarlar ve M acar
ían  teşci etmiş oluyorsunuz ve hatta Bulgarlar ve hatta M acarlar 
ile birlikte hareket etmiş oluyorsunuz gibi telakki ederim. Bunun 
zararı müttefikiniz olan bana m üteveccihtir ”

Meselenin Romen Dışişleri Bakanı tarafından bu kadar büyü- 
tülmesiııin başlıca sebebi Rom anya’nın ve onun bir üyesi bulunduğu 
Küçük A ntant’m Birinci Dünya Savaşından beri güttükleri “anti- 
revizyonist” politikadır. Küçük A ntant’m ne yönde olursa olsun Bi
rinci Dünya Savaşından sonra kurulmuş olan düzenin değiştirilme
sine karşı olduğunu gösteren en açık sözler Prag Elçiliğinden Dışiş
lerine gönderilen Telgrafta belirtilm ektedir :

‘....Hariciye Nazırı ile görüştüm....Hükümetimizin son teşebbüsü 
hakkında bana şöyle dedi : Türkiye’nin Boğazlar hakkmdaki notası 
hukuki cihetten gayet kuvvetli esaslara istinat etmekte ve Türkiye’
nin bu meseleyi meşru yollarda halle kalkışmış olması şayanı tak
dirdir. Ancak bildiğiniz veçhile Küçük itilaf ötedenberi antirevizyo- 
nist bir siyaset takip ettiği ve boğazlar meselesi yeni bir siyasi 
ihtilafa yol açacağı cihetle Türkiye’nin bu meseleyi ortaya atm asına 
hoş nazarla bakamaz,
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H atta Küçük İtilaf, Balkan İtilafının bu bapta takip edebileceği 
bir siyaseti ark.alıyamaz.... ”

Öte yandan Titulesko Romanya’nın çıkarlarına aykırı olduğu 
görüşünde bulunduğu Türk notasına karşı 4 Mayıs 1936’da Belgrad’- 
da yapılması evvelce kararlaştırılm ış olan Balkan Konseyi toplan
tısına da katılam ıyacağını bildiriyor, ve şöyle diyor :

“ Nota beni çok memnun etmiş değildir. Bilakis çok (peiné)
etm iştir.”

Titulesko’nun bu beklenmeyen ve belki de Balkan Paktı için 
çok tehlikeli olabilecek davranışı A nkara’nın Nota ile ilgili olarak 
daha fazla açıklam a yapmasını gerektirm iştir. Dışişlerinden Bükreş, 
Belgrad ve Atina elçiliklerine gönderilen telgrafta Cenevre’den gelen 
telgraf yazıldıktan sonra Titulesko’nun iddialarına şöyle cevap ve
riliyor :

“Londra’da Fethi Okyar’m huzuru ile görüştüğümüz esnada 
henüz Avusturya işi (*) çıkmamıştı. M. Titulesko....Boğazlar hakkın - 
daki ifadatım üzerine işi hükümetine bildireceğini söylemekle iktifa 
etti ve....başka mevzulara geçti. Boğaz işini Belgrad içtim ai ruzname- 
sine idhal etmek hususunda m utabakat hasıl olmadı. Esasen birçok 
vesilelerle vaki görüşmelerimizde Türkiye’nin Boğazlara hakim ol
ması gerek Karadeniz komşuları ve gerek bütün Balkanlar için lü
zumlu ve faideli olduğunda aramızda tam bir fikir birliği mevcut 
bulunuyordu.”

Halbuki Elçiliklere bu talim at gönderildikten bir gün sonra 
Rom anya’nın A nkara’daki Elçisi sözlü bir beyanda bulunarak şöyle 
diyor :

“Boğazların yeniden teslilıine ait teşebbüs Balkan Antantı Dev
letlerde Konsültasyon yapılmadan icra edilmiştir. Halbuki Tevfik 
Rüştü A ras’ın Konseyin ruznamesine bunun dercedileceğini taahhüd 
etmişti. Türkiye’nin takip ettiği bu prosedür Rom anya’nın ve müt
tefiklerinin Avusturya, M acaristan ve Bulgaristan’ın silahlanması 
meselesinde vaziyetlerine zayıflatmaktadır. Antant Balkaniğin içtim a
ları, azası olan Devletleri alakadar eden meseleleri konuşmak gayesine 
m atuftur. Ve en mühim m eseleler tek taraflı bir karar ile netice
lenirse ikinci derece işlerin görüşülmesinde m ana kalmaz, Bu esbaba

(*) Avusturya'nın askerliği zorunlu kılması
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binaen Romanya hükümeti Türkiye hükümetine Belgrad’da 4 Mayıs'- 
ta toplanacak olan Konsey içtim am a iştirak etmiyeceğini iblağ ile 
kesbi şeref eyler.”

Tevfik Rüştü Aras ise evvelce de söylendiği gibi bu konuda 
Titulesko’ya katılm am aktadır. Şöyle diyor T.R. Aras ■

“Londra’da Boğazlar içinin Balkan Konseyi ruznamesine idhali 
hakkında M. Titulesko ile m utabık kaldığımızı katiyen hatırlam ıyo
rum. Esasen...Belgrad’da kaldığım sırada M. Stoyadinoviç ile görü
şerek diğer M üttefiklerin tasviplerine arzedilmek üzere tesbit etti
ğimiz ve bizzat benim Romanya ve Yunanistan’ın Belgrad elçilerine 
şifahen bildirdiğim ruznamede Boğazlar meselesinin dahil bulunma
ması da bunu müeyyiddir. Bu defa ruznameyi tahriren m üttefik 
devletler irtibat m em urlarına Balkan Konseyi bürosu tevdi etti. On
da da Boğaz işi yoktur. Keyfiyeti böylece Hariciye Nazırına bildir
menizi rica ederim.”

T.R. A ras’m Mayıs 1936 tarihinde Belgrad’dan yapmış olduğu 
telefon konuşması, bu konuda aydınlatıcı bilgi vermektedir. “Şim di
ye kadar 4-5 seans yapıldı. Bu gün sonuncusu olacak ”

Boğazları konuşmadık, çünki bütün hükümetlerin attitude’u 
tayin edilmiştir....”

T. R. A ras’m Titulesko’nun ileri sürdüğü iddiaları başka yönden 
itirazları da vardır. Dışişleri Bakanına göre mesele yanlış anlaşıl
mıştır. T. R. Aras şöyle d iy or:

“M. Titulesko hattı hareketimizi aram ızdaki m ukavelata muha
lif görürken coğrafî noktadan bir iltibas yapıyor zannediyorum. 
İleri sürdüğümüz, Boğazlardaki gayri askeri menatıktır. Trakya’da
ki m ıntıkalar değil, Filvaki Trakya m enatıkı rejiminde husule gele
cek bir tebeddül, Balkan antantı m üttefiklerini alakadar eder ve bu 
konsültasyonu istilzam eyler. Fakat Romanya’nın Boğazlara vaki 
olacak bir hücuma karşı “casus feoderis” ile bağlı olduğunu biz b il
miyoruz. Böyle, bir taahhüd Balkan misakmda mevcut değildir. 
O halde Türkiye hukuku hükümraııisine tealluk eden bu meselede 
ittihaz ettiğimiz hattı hareketle Türkiye-Romanya ittifak musahade- 
sine muhalif bir harekette bulunmuş olmamız ne hukuken ne fiilen 
varid değildir.

Romanya’nın bizimle beraber olan çok esaslı -menfaatleri gözö- 
nünde tutulup bu gibi sui tefehhümlerini, aradaki ittifakı kıymet ve 
ehemmiyetine hiç bir veçhile nakise getirmemesi lazım geldiği dü
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şünülünce Romanya hariciye Nazırının meseleyi daha sükunetle
muhakeme ederek tarzı hareketim izin doğru olduğunu teslim ede
ceğine kanaat getirmemek mümkün değildir.”

Dışişlerinden gönderilen bu talim at üzerine 16.4.1936 tarihinde 
Romen Dışişleri M üsteşarı Saulradolesko ile görüşen Bükreş Elçisi 
Cevdet Bey Dışişlerine şu telgrafı çekiyor.

‘ Bu teşebbüs Almanya ve Avusturya hareketlerinden (*1
olmakla beraber yine Romanya hükümetini M acaristan ve Bulgaris
tan karşısında küçük mevkie koymuştur. Onlarda bizde mevcut mu
ahedeleri Rövize etmek için müzakereye girişeceğiz derlerse m ütte
fiklerimiz ne mevkide kalacaktır ”

Saulradolesko’nun bu sözlerine karşılık Elçi :

“ Cevaben, Boğazların tahkimde, M acaristan ve Bulgaristan
Devletlerinin Röviziyon talebi arasında esaslı fark olduğunu, Ma- 
carlarla Bulgarların Rövizyon taleplerinin Agresyon gayesine matuf 
olabileceğini, Boğazların tahkim inin ise ancak Türkiye’nin emni
yet ve o mertebe umumi sulhün takviyesi demek olduğunu ve esna
da evvelce birleşmiş olan müttefiklerimizle hiç bir noktayı nazar 
farkının mevcut olmadığını bildirdim...” diyor.

Bütün bu karşılıklı yazışm alardan ve söyleşmelerden açıkça 
anlaşılıyor ki Romanya ne am açla olursa olsun Birinci Dünya Sava
şı sonunda kurulmuş olan düzenin değiştirilmesi fikrine bütün gücü 
ile karşı koymaya çalışmaktadır. Romanya Türkiye’ye Boğazlar 
içinde olur demesine karşılık Türkiye’nin de Rom anya’nın sınırları
nın değişmezliğini üstü kapalı da olsa kabul ettiğini göstermesini is
temektedir. Nitekim Romanya bu isteğini 28-4-1936 tarihli cevap no
tasında açıkça belirtmiştir.

Bu nota’da “Vu que la Turquie n ’a ja m a l  mis et ne mettra 
jam ais en discussion les clauses territoriales des Traités concernant 
la Roumanie,” denilmektedir.

Yani “Türkiye, muhadelerin Romanya hakkm daki araziye mü
teallik ahkam ını asla mevzuu m ünakaşa yapmamış olduğundan, as
la yapm ayacağından, Romanya hükümeti, bilhassa Türk-Romeıı
m ünasebatm m  vasfı mümeyyizi olan hususi ahval ve şeraiti nazarı 
itibara alarak ve Balkan emniyetinin icabını takdir ederek 11 Nisan 
1936 tarihli notanızda mevzubahis olan müzakerelere en dostane 
bir fikirle girişmeyi kabul ettiğini beyanla kesbi şeref eyler.” diyerek,

{*) Almanya'nın tek iarailı olacak Ren Bölgesine askerini sokması Avusturya'nın asker
liği zorunlu hale getirmesi
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İıaııgi konularda Türkiye’yi destekleyeceğini açıklam aktadır. R o
m anya’nın ileri sürdüğü koşul açıktır : Türkiye, Romanya’nın ant
laşm alarla kazanmış olduğu topraklara ilişkin herhangi bir görüş
me isteğinden bahsetm em iştir ve ileride de bahsetmiyecektir.

Türkiye’nin zaten böyle bir niyetinin bulunduğu düşünülmiye- 
ceğine göre Rom anya’nın anlatm ak istediği başka bir nokta vardır. 
Bu ise Rom anya’nın antlaşm alarla kazanmış olduğu toprakların 
Romanya’ya ait olduğunu ve bu topraklara ilişkin her hangi bir gö
rüşme isteğinin Türkiye’nin de Romanya kadar karşısında olduğu
nun bilinmesidir. Halbuki Baserabya dolayısiyle Türkiye’nin koydu
ğu Sovyet rezervi, bu meselede Sovyetlerin sözü olduğunu zımnen 
kabul ettiği anlamındadır.

Belgrad Büyükelçiliğinden T.R. A ras’a gönderilerek görüşleri 
sorulan telgrafta şöyle denilmektedir :

“Yugoslavya’nın cevabi notasından haberdar olan Titulesko’nun 
kendisi ile istişare edilmeden cevap verilmiş olmasından dolayı bura
daki sefirleri vasıtasiyle Belgrad Hükümetine serzenişte bulunduğu
nu ve gûya Numan ile m utabık kaldıkları bazı hususatm aynen Ro
men ve Yugoslavya notalarına derci fırsatının gaip edilmiş olduğun
dan dolayı beyanı teessüf eylediğini ve hususatı mezkürenin Yugos
lavya hükümeti tarafından dahi Cumhuriyet hükümetine tebliği 
zımnında keyfiyetin Balkan konseyinde görüşülmesini teklif ettiğini 
haber aldım ”

Aynı gün hemen Bükreş’e de bir telgraf çekilerek şu talim at 
verilmiştir :

“Rom anya’nın cevabî notasında münderiç şartların diğer müt
tefikler notasında da yer bulması için Romanya tarafından teşebbü
se girilmiş olması, bu suretle diğer devletlerden herhangi birini no
tamızı kabulu için mukabil şartlar dermayanına yol açması endişe
sini tevlit ettiğinden, notayı yeniden tetkik etmek zarureti hasıl ol
muştur. Bu tetkikin hitam ına kadar cevap geçikecektir.

Bu tarzda idarei lisan edersiniz”.

Bu talim at üzerine, Titulesko ile görüşen Bükreş Elçisi şunları 
yazıyor :

“ (Titulesko) cevabî nota metninde Türkiye ile mutabık k a l
mazsam bu neticeyi siz (revizyonistisiniz suretimde tefsir etmek ge
rek olur....benim cevabi notamdaki şartları M acaristan için düşün
düm; herhangi bir revizyonizm talebinde hudutlarımın garantisini 
esas tutmak istedim.”
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Hernekadar Titulesko Romen notasındaki şartların M acaristan’a 
karşı olduğunu söylemekteyse de buna hiç kimsenin pek itibar e t
mediği anlaşılm aktadır. Nitekim T.R. Aras, Romen notasındaki şart 
ve Titulesko’nun girişimlerine ilişkin görüşlerini şöyle yazmaktadır.

‘...Romanya’ya taalluk eden hudutlara ait muahedeleri Türkiye'
nin asla bahse koymadığını ve koymayacağı hakkmdaki fıkra reviz
yon haricinde olduğu gibi Romanya Hariciye Nezaretine cevabi nota
sındaki bu lüzumsuz şeyler de mezkûr misakm haricindedir. Ve bun
lar fiilen bize bir vazife tahmil etmez....”

T.R. A ras’a göre Romen cevap notasında yer alan bu fıkra ge
reksizdir. Türkiye’nin zaten Rom anya’nın sınırlarına ilişkin herhangi 
bir niyeti yoktur ve Balkan Paktm ’daki yükümlülükleri dışında faz
ladan bazı görevler yüklenmeyecektir. Esasen bu fıkranın ifadesi de 
bu gibi bir fazladan görev yükleyebilecek bir özellik taşımadığından 
Romanya’ya olumlu yönde cevap verilmelidir.

Bunun üzerine T. Rüştü A ras’ın dediği gibi Rom anya’ya şu ce
vap verilmiştir.

‘....Hükümetimin Boğazlar meselesi hakmdaki tezine dost ve 
m üttefik memleket Hükümetinin iştirak etmekte olduğunu ve ica
bında buna m üzakeretten hali kalm ayacağını büyük bir memnuni
yetle anlıyarak yukarda zikredilen notanız muhteviyetile tamamen 
m utabık bulunduğunu nazarı ittilalarm a arza m üsaraat ederim.”

Bilindiği gibi Türkiye, Baserabyanm  Rom anya’ya katılm asını 
tanımamış ve bu konu Balkan Paktının kuruluşu sırasında Türkiye 
ile Sovyetler Birliği arasında küçük te olsa bir mesele yaratm ıştır.

1936 Mayısında Moskova’yı ziyaret etmekte olan Numan Mene- 
mencioğlu’nun Dışişlerine gönderdiği telgraf bu sorunun Sovyetlerce 
nasıl düşünüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Telgraf şöyledir:

“... Krestinski Romanya ile teati edilen notadaki muahedatm 
arazi hakkmdaki ahkamın cümlesine işaret ederek... cümlenin açık
tan açığa Besarabya’nm da istihdaf ettiğini ilave etti, kendisine.....
Romanya hariciye nazırına Beserabya’nm Rom anya’ya ilhakını tanı
m ak manasında bir hüküm kabul edemiyeceğimizi sarahaten söyle
diğimi ilave ettim....notadaki cümlenin Beserabya hududunu tanım ak 
m anasını tazammun etmediğine delaili hukukiyeye gösterdim..” Da
ha sonra bu husus, Sovyet Büyükelçiliğinin notası üzerine resmen 
Sovyetlere teyid edilmiştir.
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Romanya ancak Konferanstan birkaç gün öncesinde Türkiye’yi 
desteklemeye karar verdiğini bildirmiştir. Bükreş’ten Dışişlerine yol
lanan telgraf bunu göstermektedir.

Hariciye nazırı bugün bendenizi kabul etti...ve Boğazların tah
kimi içinde noktai nazarımıza müzaherete karar verdiklerini söy
ledi...”

Artık Romanya Boğazların askerileştirilmesine karşı çıkm aktan 
vazgeçmiş çabalarını başka yöne çevirmiştir. Konferansın açılış gü
nü yapılan konuşm aları özetleyen telgrafında T.R. Araş; “...Titules-
ko’nun nutkunda Karadeniz devletleri hakkında itirazı vardır ”
diyerek buna ilk günden değinmektedir.

D) Sovyet Rusya :

Türkiye bütün ilgili devletlere olduğu gibi Sovyetler Birliği’ne 
de 11 Nisan 1936 tarihinde Boğazlara ilişkin notasını vermiştir. De
ğişik olan tek nokta Türkiye tarafından Konferansa verilen projenin 
metni üzerinde daha önce Sovyetler Birliği ile görüş birliğine varıl
mış olmasıdır. 4.7.1947 tarihinde Şükrü Saraçoğlu tarafından hazır
lanmış olan bir notta bu husus şöyle ifade edilmektedir.

“2. M ontreux’ye giderken hazırladığımız proje üzerinde daha 
evvel Sovyetlerle m utabık olmayı hayırlı addettik ve bir tek nokta, 
müstesna, hükümetiie sıkı temas eden ve muhaberede bulunan 
Karahan’la m utabık kalm ıştık....”

Nottaki ifadeden çıkan anlam K arahan’ın ne söylediyse hepsini 
Hükümetinden almış olduğu kesin talim ata uygun olarak söylediği 
ve projenin hazırlanm asında sanki iki Hükümetin birlikte hareket 
ettikleridir. Hazırlamış olduğu notta Ş. Saraçoğlu şunları eklemek
tedir :

“....Montreux’ye götürülen bu projeye en esaslı itirazı Sovyetler 
yaptılar ve uzun m ünakaşalar oldu.”

Ş. Saraçoğlu’nun 1947 de yazdığı bu cümleye çök benzeyen bir 
diğerine Montreux’de Türk Delegasyonu başkanı Dışişleri Bakanı T.R. 
Aras’m Montreux’den Dışişlerine çektiği telgrafda rastlanm aktadır.

“ Rusların bize karşı hattı hareketi çok gayri müsait olmuş
ve diyebilirim ki konferansta yegane müşkilat çıkaran ve hiç bekle
mediğimiz noktalarda bile karşım ıza dikilen Rusl&r olmuştu...”

H atırlanacağı üzere Türkiye’nin 11 Nisan 1936 tarihli notasında 
şöyle denilmektedir ;
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“O zamandanberi (1923 tenberi), Karadeniz vaziyeti her nokta
dan emniyet bahş bir müsalemet m anzarası arzeder hale gelmiş, ve 
buna mukabil Akdeniz de yavaş yavaş bir kararsızlık teessüs etmeye 
başlam ıştır....”

Bu açıktan açığa bir dostluk gösterisi, bir güvenme belirtisidir. 
Türkiye açıkça ilan etmektedir ki Boğazlar rejim inin değiştirilmesi
ne etken olan gelişmeler Karadenizde olmamakta, Karadenizden Tür
kiye’ye bir tehdit yönelmemektedir.

Türkiye’nin bu notasından üç gün sonra 14 Nisan 1936 tarihin
de İzvestiya gazetesi bu dostluk ve güven gösterisine aynı tonda ce
vap vermektedir. Moskova’dan çekilen telgraf şöyledir :

“Bu gün İzvestiya gazetesi....baş makalesinde Türkiye noktai 
nazarını teyid etmektedir...makale Sovyet Hükümetinin daha 1921 
muahedesile Türkiye’nin Boğazlarda tam hakimiyetini tanımış Lo
zan’da dahi aynı noktayı m üdafaa etmiş ve o zamandanberi bu nok
tai nazari değiştirmemiş olduğunu...Türkiye’nin şüphesiz Boğazların 
masuniyeti için en iyi bir garanti teşkil ettiğini tebarüz ettirm ekte
dir.”

Görüldüğü üzere Sovyetler Birliği 16 M art 1921 Moskova Ant
laşmasında Boğazlarda Türk egemenliğini tanımış olduğunu, bu il
keyi Lozan’da savunduğunu ve hepsinden önemlisi bu gün dahi bu 
gidişten ayrılmamış olduğunu açıkça belirtmektedir. Ayrıca Türki
ye’nin Boğazlar bölgesi için en. güvenilir garanti olduğunu söylemek
tedir.

16 M art 1921 Türk-Sovyet Antlaşmasının Boğazlara ilişkin 5. 
maddesi aynen şöyle demektedir :

“Beşinci Madde

Boğazların bilcümle akvamın m ünakalatı ticariyesine kûşadmı 
ve bu hususta serbesti müruru teminen tarafeyni müteakideyn Kara 
Deniz ve Boğazların tabi olacağı nizamnamenin izharı ka fisin i dü
veli sahiliye m urahhaslarından mürekkep olarak bilahare teşekkül 
edecek bir konferansa tevdia m uvafakat ederler. Şu kadar ki mez
kûr konferanstan sadır olacak m ukarraratm  Türkiye’nin hakimiyeti 
m utlakasm a ve Türkiye ile payitahtı olan İstanbul şehrinin emniyeti
ne bir gûna halel iras etmemesi şarttır.”

Görüldüğü üzere bu madde de iki önemli nokta vardır. Bunlar
dan biri, Boğazların tabi olacağı rejim in Karadeniz sahildarı dev
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letler temsilcilerinden kurulu bir konferansta görüşüleceği, diğeri de 
böyle bir konferansın alacağı kararların  Türkiye’nin kesin egemen
liğine ve İstanbul’un güvenliğine hiç bir zarar veremiyeceğidir.

Sovyetler Birliği Lozan görüşmelerine Türkiye’nin İsrarı üze
rine çağırılmıştı. Sovyetler Birliği 24 Eylül 1922 tarihinde İngiltere, 
Fransa, Yugoslavya, Yunanistan Bulgaristan ve Mısır Hükümetlerine 
verdiği bir notada Boğazlara ilişkin politikasını açıklam akta ve k en 
disinin mesele ile birinci derecede ilgili olmasına rağm en Boğazlar 
statüsünün tesbitine ilişkin toplantıya katılm am ası yönündeki çalış
malardan yakınm aktadır :

“c — 16 M art 1921 de Moskova da imza olunan Türkiye-Rusya 
muahedesinin 5.nci maddesinde Boğazların ticarî m aksatlarla ser- 
bestisi Rusya tarafından da kabul ve tasdik edilmiş ve Boğazların 
statüsünün Karadeniz Devletleri tarafından tayin olunacağı tak ar
rür etmişti. Halbuki Avrupa Devletleri tarafından Boğazlar m esele
sinde Sovyet Rusya’nın m enafii olduğu itiraf olunmamaktadır.

d — Türkiye’den sonra Boğazların serbestisinde m enfaatleri 
olan Devletler arasında Sovyet Rusya, Ukranya ve Gürcistan birinci 
mevkii işgal eder. Rusya’nın bu hakkını teslim maksadiyle 1914 mu
harebeleri esnasında itilaf devletleri İstanbul ve Boğazları hususi bir 
mukavele ile Rusya’ya vermeyi taahhüt etmişlerdir.

f  — Sovyet Rusya, Türk halkının bir kısmının esaretini istilzam 
ettiren Çarlık Rusyasmm yaptığı muahedeyi fesh etmiştir.

g — Boğazlara dair Rusya’nın iştiraki olmaksızın ittihaz olunan 
hiçbir karar kati ve devamlı olamaz. Sovyet Rusya, ilk sırada Ka
radeniz Devletleri bulunmak üzere, alakadar devletlerin derhal bir 
konferansa davet olunm alarını teklif eder.”

Sovyet elçileri Aralof ve Mediva’da, Moskova’dan aldıkları ta 
limata dayanarak Türk hükümetine şu hususları bildirmişlerdir :

1. Devletlerin Sovyet notasına verdikleri cevapta, ancak Boğaz
lar meselesi görüşülürken Sovyetler Birliği’nin konferansa çağırıla
cağı bildirilmiştir. Bu durumda Türkiye yalnız kalacaktır.

2 . Konferansta Türkiye ile Sovyetler Birliği’nin ortak bir yol iz
lemeleri gerekmektedir.

3. Sovyet Hükümetinin Konferansın başından sonuna kadar gö
rüşmelere katılm asını Türk Hükümeti müttefiklerinden talep etm ek
tedir.
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4. Boğazlar meselesinin yalnız Karadeniz’e sahildar olan devlet
ler arasında halli konusunda Türkiye Hükümetince devletlerden İs
rarla istenmesi.

5. Rusya konferansa katılırsa Türk görüşünü savunacaktır, ilab.”

Türk hükümetinin bu tekliflere verdiği cevap ise Sovyetler’i 
tatm in edebilecek mahiyette değildir. Türkiye Sovyetler’in Boğazla
ra ilişkin görüşmelere katılabileceğini fakat bu görüşmelere sahildar 
devletlerle birlikte ilgili devletlerin de katılabileceklerini, Türkiye'
nin Boğazlara ilişkin görüşlerinin Misak-ı Milli’de gösterilmiş oldu
ğunu bildirmekte ayrıca savaş halinde bulunduğu devletlerle ayrı 
olarak barış yapmaya hakkı olduğunu ifade etmektedir.

Görülüyor ki Türkiye, Boğazlar meselesinin sadece Karadeniz’de 
sahili bulunan devletler arasında görülüp halledilmesine taraftar 
değildir.

Lozan Konferansı sırasında Sovyetler Birliği Başdelegesi M. 
Çiçerin M üttefiklerin Türkiye’ye kabul ettirm ek istedikleri iki nok
taya özellikle karşı çıkmıştır. Bunlardan biri, Boğazların askerden 
arınm ası diğeri de bir Uluslararası Boğazlar Komisyonu kurulması.

8 Aralık 1922 tarihinde yapılan toplantıda m üttefiklerin Boğaz
lara ilişkin projesine M. Çiçerin şöyle cevap veriyor.

“Rusya, Ukranya ve Gürcistan.... (kendi) noktai nazarında se
bat etmeye büsbütün azmetmiştir.

....Lord Curzon Karadeniz ve ticari seyri seferine serbestisinin 
teminini ancak Türkiye’nin Boğazların müdafaası için asri fenni as- 
keriyenin bütün vesaitini tatbik etmesi ile kabil olacağı yolundaki 
ifadeyi garip kelimesi ile tavsif etmiştir...biz..Panama Kanalını gös
tereceğiz. Bu kanal...hakikatte müstahken ve (beynelmilel m uraka
beden hariçtir. Diğer bir m isal de Süveyş Kanalıdır ki Hukuku düve
le tevfikan orada beynelmilel bir m urakabe komisyonu ifayı vazife  ̂
etmek lazım geldiği halde asla davet olunmamaktadır.

...son Cihan Harbi...bize gösterm iştir ki Boğazlara hakim olan 
devletler oralarda hukuku düvelin şu veya bu kaidesinden endişe 
etmeksizin işlerine elveren usulü idareyi tatbik edebilir.

“İngiliz heyeti...reisi Boğazlar meselesi için daimi ve memnuni
yet bahşeden suretihal bulmak endişesini izhar etmektedir. Rusya 
Ukranya ve Gürcistan Karadeniz’de sahildar devletler olduklarından
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dolayı bu endişeleri daha fazladır. İleri sürülen sureti hal Rusya ve 
müttefikleri için büyük m ahzurlari olmak itibarile, şayan arzu de
ğildir....

Gaye addedilecek bir sureti hal bütün denizlerde bahri teslihata 
nihayet vermek olacaktır. Lâkin hali hazırda m uhtelif m enfaatler 
arasında mümkün olan yegâne uzlaşma çaresi haizi hakimiyet olan 
Türkiye tarafından Boğazların harp gemilerine kapanmasıdır.

 davet eden devletler hakikaten Rusya’nın yeni bir ablukaya
alınmasını hazırlam aktan ibaret olan şerait ihdası için bir takım 
uydurma m enafii ticariyeden bahsediyorlar.

İngiliz heyeti...reisi, Boğazlar meselesinde Rusya ile Garp dev
letlerinin eski vazifeleri bugün aksine dönmüştür, demekte pek hak
lıdır. Eğer devri sabıktaki seleflerimiz...Rus filosuna Boğazların ka
pısını açm ak istiyor idiseler bu tevsi ve tecavüz maksadına mübteni 
idi...Boğazların harp gemilerine kapalı olması Garp devletlerinin işbu 
itirazlara karşı kullandıkları bir sed idi. Şimdi..maksat tecavüzkâ- 
raneyi reddeden yeni Rusya’dır ki elyevm diğerinin tecavüzüne karşı 
bir sed bulundurmak istiyor...

...Yekdiğerine zıd kuvvetleri ayırm akla sulh tahkim olunur....

...Harp zamanında Türkiye bitaraf olduğu takdirde devletler 
Rusya’ya taaruzla ve donanmalarını bilakayd Kara den ize sevkedebilir- 
ler. Türkiye Boğazda silahları alınmış olduğundan devletlerin elinde 
bittabi bir oyuncak olacaktır.

Boğazların gayri askeri hale ifrağı tasavvuru, harp halinde Tür
kiye bu tarz idareyi tadil edeceğini (iktiva) etmektedir. Lâkin gayri 
müsellah bir m ıntıka bir hamlede nasıl müstahken bir hale ifrağ 
olunabilir? Türkiye Boğazlar sahillerinin m üdafaasını ihraz etmekten 
men olunuyor.

....İşte bu Türkiye’nin istiklalinin hitamıdır. Karadeniz hakkında 
teklif olunan şekli idare Rusya için kabulü gayri kabildir. Ve hür ve 
hakim bir Türkiye-ki Boğazlar hakkında teklif olunan usul bunun 
vücudunu müstakil tutmaktadır-bizce Avrupa’nın kalbinde bir bita
raf İsviçre veyahut Belçika gibi sulh için elzem bir unsurdur.

...Karadeniz’deki filomuz sadece müdafaa içindir. Boğazlar di
ğerlerine olduğu gibi bizlere de kapalı olmalıdır, .Bu m aksat uğrun
da Boğazlar harp gemilerine kapalı olmalı ve bu suretle mevcut re 
kabetleri yekdiğerinden ayrılmalıdır, ve bu tarzın esası olmak üzere 
Türkiye’nin hürriyet ve hakimiyeti temamisi m uhafaza olunmalıdır.
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Eğer Boğazlarda bizim usulümüz kabul olunursa Karadeniz’de 
salıildar devletlerle mahsusi bir konferansta kendi sahillerinin emni
yeti m ütekabiliyeleri şeraitini m ünakaşa etmeye amadeyiz.”

Yine M. Çiçerin M üttefik projesinde bazı değişiklikler yapılması 
üzerindeki konuşmasında da şöyle diyordu :

“Bu üçüncü muaddel projede, yine mevadı m ütearızası Rusya’ya 
tevcih edilmekle beraber Türkiye’nin m enafim i ve emniyet talebini, 
esasa hayali surette tatm in etmek teşebbüsünde bulunduğu aynen gö
rülüyor. Şüphesiz Türkiye’yi Rusya’dan ayırm ak ve Karadeniz’deki 
Türk sahillerinin emniyeti temin edilmeksizin Rusya’yı diğer devlet
lerin hücum larını bütün baru sıkleti altına koymakla Türkiye’nin em
niyeti temin edilebileceği hakkında da yanlış bir zehap uyandırmak 
isteniliyor. Yeni proje Türkiye’ye böyle bir himaye bahşeder gibi 
görünmekle beraber Rusya’ya karşı bütün harp tehditlerini muha
faza ediyor.

Bu proje hali harpte Türkiye bitaraf iken Karadeniz Boğazla
rını bilakayd ecnebi harp donanm alarına açm ak yani Rusya ile müt
tefiklerinin sevahili cenubiyesini dünyanın en kuvvetli donanm aları
nın hücumuna maruz bırakm ak iddiayı m alayutakım  m uhafaza et
mektedir.... bu da Rusya’yı ve m üttefiklerini gayri askeri hale gir
m ekten men etmek demektir.

Gayri askerliğe m üteallik ahkamı, İstanbul ve dahili arazisinin 
emniyetini m üdafaa vesaitini Türkiye’ye bahşediyor gibi görünmek
tedir. Bu mefruz m üsadaat bir esastır. Filvaki Çanakkale bilfiil bü
yük harp filolarının her türlü hareketine açık bulunduğu gibi İstan
bul’a mezkur Boğazlara karşı hiç bir müessir himaye verilmemek
tedir. Davet eden devletlerin projesi İsmet Paşa’nm 8 Kanunuevvel 
tarihli celsede vuku bulan ifadatı misullu tavsif edilebilir. (*)

Davet eden devletlerin son projesini tetkik ederek bunun Rus
ya’nın m enfaati hayatisini tehdit ve Türkiye’nin emniyet ve istikba
linin en iptidai muhteziyatmı ihlâl ettiğini, yeni teşkilâtı bahriyeyi 
istilzam eylediği ve sulh umumiye hail olduğunu görüyoruz.”

Lozan Konferansını 19 Aralık 1922 tarihli oturumunda ise Ulus
lararası Boğazlar Komisyonu projesi görüşülürken M. Çiçerin;

(*) İsmet Paşa bu konuşmasında projenin Türkiye'nin güvenliğini geniş Ölçüde tehdit 
ettiğini ve Karadeniz ile Akdeniz devletleri arasında barışı düş haline getirdiğini 
söylemiştir.

40



“Rusya, Ukrayna ve Gürcistan Heyeti Murahhasası, Türkiye - 
ııin hakimiyet ve istiklâlinin böyle alenî surette naksedilmesine mu
halefet eden zira bu Rusya ile m üttefiklerinin emniyetinin incabatı 
iptidaisi noktai nazarm ca şayan kabul değildir.

  hututu esaiyesi itibariyle, davet eden devletlerin tevdi et
tikleri proje, Rusya ile m üttefiklerinin emniyetine Türkiyeııin istik
lâline alenen tecavüz dem ktir.” diyordu. (*)

Çiçerin Lozan’da böyle konuşurken Türk heyeti Başkanı ola
rak İsmet İnönü de 8 Aralık 1922 tarihli oturumda m üttefik projesi 
hakkında şunları söylüyordu. (*)

A — “Boğazları tahkim etmemek Türkiye’nin en hassas ve en 
mühim havalisini birdenbire vukubulacak bir taarruza karşı vesaiti 
müdafaadan mahrum bırakm ak demek olur.

B — Boğazların gayri askeri hale ifrağı bir taraftan Akdeniz 
ve Karadeniz Hükümetleri diğer taraftam Türkiye arasında sulhu 
bir hayal şekline sokacaktır.”

Çiçerin’in değindiğimiz konuşmasında atıfta  bulunduğu ve ken
di görüşlerini dayandırdığı bu konuşmaya bakılarak Ş. Saraçoğlu’
nun 4.7.1947 tarihli notunda yazdığı gibi “Lozan konuşmalarında cj 
Sovyetler kayıtsız şartsız tezine taraftar oldular. Bu tez Boğazların H 
kayıtsız şartsız Türk hakimiyetinde kalm ası idi.” denebilir.

Türk tezinin esası İsmet İnönü’nün 8 Aralık 1922 tarihli konuş
masında şöyle belirtilmektedir.

“Boğazlar, M arm ara ve İstanbul’a yapılacak bir baskına karşı 
teminat; Boğazlardan geçecek kuvvetlerin tahdidi; ticaret gemilerine 
serbestii seyrüsefer tanınm ası ( * ) .”

Yani Türkiye Boğazları için U luslararası bir garanti ve Boğaz
lardan geçecek Karadenizli olan veya olmayan savaş gemilerinin 
sınırlandırılmasını istemektedir. Aslında birbirini tam am layan bir 
garantilerin am acı Türkiye’nin tek başına Boğazları şu veya bu dev
letlerin veya bütün devletlerin savaş gemilerine kapatması için ken
di savunma yeteneklerinin kısıtlanm ası karşısında konuyu güvenlik 
açısından beynelm ilelleştirm ektir. Savaş gemilerinin geçişin kısıt
lanması çatışm a ve saldırı olanaklarını azaltm a am acını gütmek
tedir. -

(*) Lozan Konferansının Tutanakları 19 Aralık 1922.
(*) Lozan Konferansının Tutanakları 8 Aralık 1922. 
t*) Lozan Konferansı tutanakları 8 Aralık 1922.
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M. Çiçerin 8 Arlık .1922 tarihli konuşmasında şunları söylemiş
tir : (*)

'■‘Eğer Boğazlar’da bizim usulümüz kabul olunursa Karadeniz’de 
sahildar devletlerle mahsus bir konferansta kendi sahillerinin em
niyeti m ütekabilesi şeraitini m ünakaşa etmeye amadeyiz.”

Yani, Sovyetler, Türkiye dahil, Karadeniz devletleri arasında 
sahilleri karşılıklı garanti eden bir antlaşm a tasarlam aktadırlar. 
Bu Antlaşm anın ayrıntıları belirtilmemiştir.

Lozan görüşmelerinin birinci kısmı hiç bir sonuç alınmadan 
sona ermiştir. Türk Delegasyonunun dosyalarında 4 Şubat 1923 tari
hini taşıyan bir notta; “.... Lozan konferansının 4 Şubat 1923 de ni
hayet buluna ilk devresinde Boğazlar meselesi Türk Heyeti murah- 
hasasım n Gelibolu’da askeri kuvvetler bulundurulması ve Şarkî 
Trakya’nın gayri askeri hale ifrağı meselesinde İsrar etmesi ve diğer 
taraftan  Sovyet Heyetinin kendi noktai nazarında İsrar ederek pro
jeyi imzadan iııtikaf eylemesi dolayısiyle intaç edilmemiştir.” deni
yor.

Ş. Saraçoğlu tarafından hazırlanan 4 Temmuz 1947 tarihli notta 
bu konu ile ilgili olarak şöyle denilm ektedir:

‘‘İşlerinin tam am en çıkmaza saptığı bir sırada İsmet Paşa Sov
yet mümessili ile konuştu ve bu yoldaki İsrarının Türkiye’yi yeni
den harbe sürükliyeceğini söyledikten sonra, Sovyetler bu harpte 
beraber olursa, Türkiye’nin böyle bir harbi de göze alacağını söyle
di. Sovyet mümessili bu yüzden Sovyetlerin bir harbe kadar gidemi- 
yeceklerini itirafa m ecbur oldu. Ve böylece Lozan Muahedesindeki 
Boğazlar Rejim i kuruldu.”

Montreux görüşmeleri esnasında koşullar oldukça değişmişti. 
Bu defa Türkiye Batı dünyası ile doğrudan doğruya savaş halinde 
değil, zayıf da olsa ilişkiler sürdürmekte fakat dış politikası esna
sında Sovyet dostluğuna dayanm akta idi. Üstelik Sovyetler Birliği 
1935 - 1936 lara kadar sadece kıyılarını korum aya yönelmiş ve büyük 
gemilerinden çok denizaltılarm a dayanan deniz stratejisinden ayrıla
rak  büyük gemiler yapmaya ve denizlerde de bir güç olarak ortaya 
çıkm aya karar vermişti.

O halde Boğazların artık herkese kapalı olması işine gelmemek
tedir. Boğazlar sadece Karadenizde kıyısı bulunmayan devletlere ka
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palı olmalı. Buna karşılık Sovyet donanması istediği zaman çıkabil- 
melidir. İşte Sovyetler Birliği Montreux’de bu görüşleri gerçekleştir
meye çalışacaktır. Türk teklifine, 16 Nisan 1936 tarihinde Sovyetler 
şu cevabı vermişlerdir.

“.... Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti tarafın
dan aşağıdaki hususları nazarı ittilanıza vazetmeye memur edilmiş 
bulunuyorum.

Sovyetler Birliği Hükümeti Boğazlar meselesi hakkındaki fikrini 
müteaddit vesilelerle ve tam bir vuzuh ile bildirmiştir.

Mezkûr hükümet, daima bu bölgede Türkiye’nin hakimiyetini 
tamamen m uhafaza etmek lâzım olduğunu ve bu hakimiyetin Boğaz
larda barış ve huzurun m uhafazas, için elzem bir şart olduğu kana- 
atmda bulunmuştur.

Bu prensip Türk-Sovyet muakadeleriyle teyit edilmiş ve Sovyet 
heyeti M urahhasasm m  1922 - 1923 de Lozan Konferansında yaptığı 
tekliflere de esas teşkil etmiştir. Sovyet hükümetinin Boğazlar re ji
mi meselesi hakkındaki noktai nazarında hiç bir değişiklik vuku bul
mamıştır.”

H atırlanacağı gibi, Montreux öncesinde Türk Sovyet ilişkilerin
de küçük bir pürüz ortaya çıkmıştı. Bunun nedeni ise yukarıda deği
nilen Romanya’nın cevap notası ve ona Türkiye’nin karşılığı olmuş
tur. Bu olaya, Türk-Sovyet bağlantıları açısından değinilecektir:

Romanya 29 Nisan 1936 tarihinde Türkiye’nin Boğazlara ilişkin 
notasına verdiği cevapta; Türkiye’nin Romanya’nın anlaşm alarla ka
bul edilmiş olan topraklarını hiç bir zaman görüşme konusu etme
diği ve hiç bir zaman etkilemeyeceği gerçeği ışığında, Türk Hüküme
tinin Boğazlar konusunda destekleneceği bildirilmekte buna Türkiye’
nin verdiği 5 Mayıs 1936 tarihli cevapta ise bu nota metni ile tüm 
olarak aynı görüşte bulunulduğu ifade edilmekte idi.

Sovyetler Birliği bu ifadelerin Besarabya’nm ilhakını tanım ak 
anlamına geldiğini düşünerek endişe duymuştu. O sırada Moskova’
da bulunan Numan Menemencioğlu Dışişlerine gönderdiği telgrafta 
şöyle demektedir.

“Bugün... görüştüğüm Krestinski Romanya ile teati edilen nota
daki muahedatm arazi hakkındaki cüm lesi(nin).... açıktan açığa Be- 

sarabya’yı da istihdaf ettiğini ilave etti. Kendisine Titilesko ile mün- 
.kaşamızı anlattım  ve Romanya hariciye nazırına Besarabya’nııı Ro



m anya’ya ilhakını tanım ak manasında bir hüküm kabul edemiyeceği- 
mizi sarahaten söylediğimi ilave ettim aynı zamanda da notadaki 
cümlenin Besarabya hududunu tanım ak m anasım  tazammun etme
diğine delaili hukukiye gösterdim. Romanya Hariciye Nazırının bu 
tarzı takriri politik notada istism ar etmeye kalkışm ası ihtim ali önünde 
Sovyet Hükümetinin dost Türkiye’den tatm inkar bir formül bulmasını 
beklediğini ve bu formüle benim de müzahir olacağımı ümit ettiğini 
ve Cenevre’ye kadar uğrayarak orada Araş ile birlikte bir şekil dü
şünmemizi Hükümetinin rica ettiğini ifade etti. Bir fikir olarak la 
tarafım ızdan b ir aleni deklarasyon yapılmasını ileri sürdü. Böyle bir 
deklarasyon Romanya ile bizim aram ızı bozmakla kalmaz Besarab
ya ihtilafına bir Rus-Romen davası halinde yeniden aktüalite verir 
dedim....mahzurunu itiraf etti ve en zararsız formülü düşününüz 
bulacağınız şekil bizi tatm in eder sözlerini ilave etti....”

Moskova Büyükelçisi Z. Apaydın 11 Mayıs 1936’da Ankaraya 
şunları bild irm iştir: Titulesko’nun Romanya hudutlarını Türkiye’
nin m ünakaşa etmediğini ve etmiyeceği şekilde yaptığı ilave Besarab
ya hakkında mahfuz olan kuyudu ihti'raziyemizin şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan böyle de mahfuz kalacağını irae etmek itibarile 
Sovyet dostlarımızı memnun eden bir kayıt ise de Titulesko’nun fik- 
rince Protokol gizli ve resmen gayrı malum olduğundan Türkiye’nin 
Romanya hudutlarını şimdiye kadar hiç m ünakaşa etmediğini ve 
etmiyeceğini taahhüdünü alm ası mezkur protokolü fesh etmek de
mek olacağı cihetle Besarabya hak lın d aki kaydı ihtirazim izin şim
diden sonra da mahfuz olduğunun bir nota ile tarafım ızdan Sovyet- 
lere bildirilmesi beklediği... ve... Araş ve Litvinof ile münasip bir şe
kilde bulunarak Sovyetlerin bu mevzuda en münasip ve mahzursuz 
şekilde nasıl tatm in edilmesi kabil ise o şeklin ihtiyar edilmesi rica 
edildiği cihetle....bu tatm inin . geciktirilin eksizin yapılması şüphesiz 
daha iyi tesir yapar....”

Bir taraftan Moskova’dan Sovyetlerin endişelerini gösteren bu 
gibi telgraflar gelirken o sırada Cenevre’de bulunan T. R. Araş Dış
işlerine gönderdiği bir telgrafında şunları yazmaktadır.

“Romanya ile aramızda yeni bir taahhüt alınmış değildir ki 
Sovyefler ile daha evvel konuşmak lazım gelsin. (*) Esasen Numan 
Bükreş’ten Moskova’ya gittiği vakit Titulesko ile konuştuklarını an-

C*) Bilindiği üzere 1925 Anilaşmasmda ek Karahan Protokolü gereğince iki ülke birbir
lerini kare veya denizden komşusu olan ülkelerle berhemgi bir anlaşma yapmadan 
önce birbirlerine danışacaklardı.
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latmış olacaktır. Bu itibarla meseleden haberleri de yoktur denemez. 
Velev Titulesko’nun kafasında bir gizli m ana olsun biz bunu sezmedik 
ve mektup’da (Titulesko’nun Romen Notasına ilişkin mektubu) böy
le bir şey yoktur. Bizim Rom anya’ya verdiğimiz cevap Türkiye’nin 
Romanya’nın hudutlarına dair bir mesele ortaya çıkarm ayacağı ve 
mütecavizin tarifine iştirak ettiğimizi ve Balkan Paktı, Romanya’ya 
bağlı bulunduğumuzun ifadesinden ibarettir ve bu da Romanya’nın 
bizim Boğazlar tezimizi m üdafaa etmesi anlayışıdır. Bundan başka 
devletlerarasmda hiç bir teahhüt ‘explicite” olmadıkça, hele böyle 
mühim meselelerde, kıymeti haiz olamaz. Romanya ile Sovyet hudu
duna dair ne kapalı ne açık bir tek lakırdı teati edilmiş değildir. 
Karahan’m teşebbüsünü tevehhüme atıf ediyorum.... Balkan itilafına 
merbut ihtirazı kaydımızm tamamile mevcut ve m er’i olduğuna şüp
he yoktur. A ras”

Görülüyor ki Türkiye Romanya, ile yapılan nota alışverişin
de Sovyetler aleyhine bir taahhüde girmemiştir.

Türkiye’nin, Sovyetlerin çıkarlarına aykırı hiç bir girişimde bu
lunm ayacakları K arahan’a ve Numan Menemencioğlu tarafından 
Moskova’da Krestinski’ye sözlü olarak anlatılm ıştır. Bütün bu çaba
lara rağmen L. K arahan 4 Haziran 1936 tarihinde Dışişlerine bir nota 
vererek işi sağlam a bağlam ak istemiştir. K arahan’m bu Notası 
şöyledir :

“Me référant à l ’échange des notes entre la Turquie et la 
Roumanie du 29 Avril a. c. concernant la question des Détroits, dont 
le texte fut publié dans les journaux turcs le 7 Mai 1936, j ’ai l’honneur 
de prier de bien vouloir me préciser le sens de l ’expression y contenue, 
notamment :

“.... La Turquie n ’a jam ais mis et na m ettra jam ais en discussion 
les clauses territoriales des traitées concernant la Roumanie” et de 
m’éclairer sur le point à savoir; si cet échange de notes touche de 
quelle m anière que ce soit la question de la frontière Soviéto 
Roumaine.

K arahan’m hiç bir yenilik getirmeyen bu notasına Türkiye aynı 
gün şu cevabı vermiştir.

“.... En réponse à la lettre que Votre Excellence a bien voulu 
m’addesser en date de ce jour, j ’ai l ’honneur de porter à sa connais
sance que par le terme “clauses territoriales des traitées concernant 
la Roumanie”, terme employé dans l ’échange de notes du 29 Avril
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1931 entre les Gouvernements turc et roumain, sont entendues les 
clauses respectives des traités conclus entre la Roumanie et ses 
voisins avec le participation d’autres Etats.

Dans les conversations qui ont précédé la rédaction de la dite 
lettre et qui ont en lieu à Bucarest entre S. E. Monsieur Titulescou 
et Numan Menemencioglu, Secrétaire Général de mon Départment, 
il a été précisé que ladite phrase ne peut en aucune façon se rapporter 
a la frontière Soviéto-Roumaine.

Görüldüğü gibi Türkiye bu notasında K arahan’a “Rom anya’nın 
taraf olduğu anlaşm aların topraklara ilişkin hüküm leri” terim i ile 
kastedilenin Romanya ile konuşm alar tarihinde var olan antlaşm a
lardaki hükümler olduğunu, ayrıca Bükreş görüşmelerinde bu ifa
denin Romen-Sovyet sınırını kapsamadığını Romenlere açıkça söy
lemiş olduğunu bildirmekte ve bu suretle, Sovyetleri, Balkan paktı
nın imzası sırasında da çok hassasiyet gösterdikleri Besarabya ko
nusunda bir kez daha tatm in etmektedir.

Dışişleri Bakanlığından Montreux’de bulunan T. R. A ras’a 20 
Haziran 1936 tarihinde yeni Konferansın açılm asından üç gün önce 
çekilen b ir telgrafta şunlar yazılmaktadır.

“K arahan evvela Başvekili sonra beni gördü. Aldığı emri sıkı 
sıkı ifa  etmek endişesi içinde görünüyor ve muhteriz davranıyordu. 
Size bir kâat okuyacağım, bu bir nota değildir, bir tek kelimesi ilave 
ve tay olunmuş değildir. Moskova’dan aldığım telgrafın aynıdır, 
dedi. Ve bir kâat okudu....

Rusların Boğazlar meselesinde neyi istediklerini ve neyi iste
mediklerini sarahaten gösteren bu tah riratı Fransızca olarak aynin 
takdim ediyorum.

Düşünce ve duygularınızı bildirmeninzi rica ederim.

“Le point de vue du Gouvernement Turc dans la question du 
droit de passage par les Détroits des flottes des pays riverains de la 
Mer Noire affecte en réalité seulement les intérêts de l ’URSS, car seule 
cette Puissance possède dans la Mer Noire des unités de guerre dont 
le tonnage dépasse la limite introduite dans le projet turc de la 
convention des Détroits. Par suite l ’acceptation de la proposition 
turque une partie de la flotte soviétique serait enfermée dans la 
Mer Noire.
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En suggérant d'établir un réjim e égal pour tous pays, soit 
riverains ou non-riverains de la Mer Noire, le Gouvernement Turc, 
à ce qu’il parait, ne désire pas distinguer l ’existence d’une différence 
essentielle dans la situation de ces catégories de puissances.

Plus que cela, cette attitude est en contradiction avec le point 
de vue constant du Gouvernement Turc qui éstimait qu’après la 
Turquie seules les Puissances riveraines de la Mer Noire ont droit 
de faire à sauvegarder leurs intérêts dans le régime des Détroits.

En effet, les pays non-riverains de la Mer Noire ne peuvent 
avoir aucun un autre but pour le séjour de leurs unités de guerre 
en Mer Noire que celui de visite de courtoisie, sauf s ’ils poursuivaient 
des buts agressifs, leurs flottes de guerre peuvent circuler librement 
dans tous les autres mers et océans.

Tandis que, à la suite de la proposition turque, les puissances 
riveraines de la M er Noire seraient privées du droit de sortie libre 
dans les eaux de la m er Egée et de la Méditerrannée pour y faire 
des exercies, et, en plus, la flotte de l ’URSS serait pratiquement et 
particulièrement privé du droit de libre sortie à destination des 
ports soviétiques situées dans les autres mers, où la presence des 
forces navales soviétiques de la M er Noire serait nécessitée pour 
telle ou telle raison importante.

Je  suis chargé par mon Gouvernement de communiquer au 
Gouvernement turc que la proposition turque au sujet des modalités 
du passage par les Détroits des navires de guerre des pays riverains 
de la Mer Noire, proposition, devant être insérée dans le projet turc 
de la Convention à conclure à Montreux, revêt un caractère peu 
amical à l ’égard de URSS, et elle ne peut pas être acceptée par mon 
Gouvernemnt,

Par conséquent, le Gouvernement Soviétique ne pourra pas 
considérer que le projet turc de la Convention des Détroits fût 
concerté avec lui.

La proposition de M. R. Aras quant à la limitation du tonnage 
de la flotte Soviétique dans la Mer Noire conbinée avec la tendance 
de limiter le droit de sortie de la Mer Noire d’unq, catégorie import
ante des forces navales soviétiques fait montre d’une attitude 
défavorable du Gouvernement Turc a l’égard de l’augmentation 
éventuelle des forces navales soviétiques dans la Mer Noire. Ce fait 
avait particulièrem ent ému le Gouvernement Soviétique, car jusqu’à
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présent les deux Gouvernements étaient toujours d’accord à ce que 
tout accroissem ent des forces d’un deux pays était à l ’avantage de 
l’autre pays et dans l’intérêt de la Paix générale.”

Bunun üzerine Dışişlerinden Moskova’daki Büyükelçiye Kara- 
han ’ııı bildirisi ile ilgili olarak aşağıdaki telgraf çekilmiş ve Büyük
elçiden Sovyet yetkilileri ile konuşarak kendi görüşlerini de katıp 
sonucu bildirmesi istenm iştir :

“1. Karahan evvelki gün evvela Başbakanı sonra beni görerek 
Boğazlar meselesindeki Türk noktai nazarına karşı Rus noktai naza
rını gösteren şifahi bir takrir okudu ve bunu aynen Moskova’dan 
almış olduğunu ifade etti.

2. Dargın bir uslupla yazılmış olan bu takrirde Ruslar : Boğaz
lar Projesini,

a) Ak ve Karadeniz devletlerinin Boğazlar rejim i noktasından 
mevcut hususiyetlerini nazarı dikkate alm ayarak müsavi muamele 
yapmasından,

b) Layihaya nazaran Karadenize girmek hakkı tanınm ış bü
yük gemilerin Karadenizden çıkabilm eleri için Türk hükümetinin 
m uvafakatinin şart koşulmuş olmasından,

cl Karadeniz Donanmaları arasında herhangi bir müsavat 
m ütalaa edilmiş olmasından acı acı şikâyet edilmekte ve takrir Mos
kova Hükümetinin. Boğazlar mukavelenamesi hakkmdaki Türk pro
jesini müşterek mesai mahsulü telakki edemiyeceği sözlerile hitam 
bulmaktadır.

3. Benim bildiğime göre Rus Sefareti Boğazlar lâyihasının ha
zırlık safhalarından tam amile haberdar tutulmuş ve son şekil üs
tünde de Tevfik Rüştü Aras ile hiç değilse K arahan arasında muta
bakat hasıl olmuştu. Onun için son Rus takriri A nkara’da hayret 
uyandırmıştır.

T. R. A ras’a çekilen telgrafta da;

“1. Boğazlar meselesi hakkmdaki Rus şifahi takririnin Anka
ra ’da uyandırdığı hayret ve teessür gün geçtikçe artm aktadır. Baş
vekilimizin.... bu mesele hakkında A nkara’nın m uvafakati alınm a
dan Ruslara karşı herhangi bir taahhüde girişilmemesini arzu et
tiğini  anladım...” denmektedir. Dışişleri Bakanı cevaben, mese
leyi düşündüklerini ve Litvinof’la görüştükten sonra kesin görüşle
rini bildireceğini ve söyleyerek şunları yazıyor :
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“Projemiz, A nkara’da kabul edildiği veçhile ve Karadeniz’den 
Akdeniz’e 25 bin tonilatoluk geminin münferiden ve (Türkiye’den) 
muvafakat istihsal edilmek şartıyle geçmesi esasına müstenit olan 
malûm formülün beşinci maddesinin “h ” fıkrasının sonuna ilave edil
mek suretiyle tab edip yarın sabah tevzi olunacak. R u slarla  müna
kaşanın mevzuunda esasen bu cümledeki Türkiye’nin m uvafakati 
şartıdır ki o da matbu projede aynı ile mahfuzdur. A ras”

T.R. Aras hemen o gece Litvinofla görüşmesini ve Sovyet muh
tırası hakkmdaki görüşmeleri şöyle bildirmektedir.

“Gece yarısından sonra Litvinof ile görüştüm. Aramızda kalan 
ihtilaf noktasının projemize dercedilen metinde 25.000 tonilatoluk 
gemiler için diğerlerine kıyasen mütekaddem ihbar yerine müsadei 
mahsusa istihsali şartından ibaret kaldığını ve Hükümetimizin gös
terdiği dostluk hissiyatının en bariz tezahüratına karşı noktai naza
rımızın az dostane telakki edilmesi A nkara’da çok hayret ve tees
sür uyandırdığını izah ettim. Boğazlar işinin Türk-Rus dostluğuna 
tesir icra edebilmesini çok teessürle telakki edeceğini bildirdi. Ka
radeniz’de mahbus kalm ak ve saire gibi malum delali serdetti....

A nkara’da vermiş oldukları m uhtıra ile Ruslar’m Montreux müza- 
keratma muvazi olarak bir Moskova-Ankara müzakeresi açmak eme
lini güttükleri anlaşılıyor. Bunun her cihetle m ahzurları verestei 
arzdır. Binaenaleyh K arahan’a şifahen Türk projesi tab ve tevzi edil
miş ve prensipler üzerinde umumi bir m ünakaşa başlamış olduğu 
ve Türkiye’nin bu husustaki noktai nazarını Litvinof’a izah etmesi 
için Heyeti M urahhasamız Reisine talim at verildiğini söylemekle ik
tifa buyurulması, Rusların yarın umumi münakaşada alacakları va
ziyet anlaşılm ak ve Litvinof un dosyasını tetkik ettikten sonra benim 
ile vaki olacak m ülakatı bilinmek bakım larından en münasip şekil 
teşkil eder m ütalaasm dayım    ARAS.”

Dışişlerinden T. R. A ras’a gönderilen Talim atta da şöyle den
mektedir. :

“Madde 1 — 22 Tarihli telgrafınızda bildirdiğiniz noktai naza
rı tamamen kabul ediyor ve işin takibini size bırakıyoruz. K arahan’a 
da her hangi yazılı bir kâat vermeden berveçhizir beyanatta bulu
nacağız.

*<9

Madde 2 — Boğazlar projesinde hayatî m enfaatlarım ızı koru
mak için gösterdiğimiz tekayyüd kadar Sovyetler’i tatm in edecek bir 
usul bulmak için gösterdiğimiz gayretin lâyık olduğu kadar takdir
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edilmemiş olmasından hayret ve teessür duyduğumuzu ketmedemeın 
M ülahazalarınızı A ras’a tebliğ ettik ve projemizin mucip sebeplerini 
M ontrö’de Litvinof’a izah etmesini bildirdik. Her halde Montreux Kon
feransının Türk-Sovyet dostluğunun tezahürü için bir vesile olacağı 
ümidini m uhafaza etmekteyiz.”

Yine aynı gün Dışişlerinden Moskova’ya çekilen telgrafta Ka- 
rahan’a yukarıda bildirinin yapılmış olduğu yazılmaktadır.

T. R. Aras M ontreüx’den gönderdiği telgrafında şunları söyle
mektedir.

“....  Litvinof ile tekrar görüştüm. Projemiz üzerinde aramızda
ne farklar olduğunu m ütalea ettik   Aramızdaki farkın ‘25.000” to
nilatoluk gemilerin Boğazlardan geçebilmesi için müsadei mahsusa 
istihsali kaydından ibaret olduğu ve fakat bunun... bir prensip işi 
telakki edildiği tebeyyüıı etti. Litvinof bu noktada Türkiye mevcut 
Boğazlar mukavelenamesinden kurtulurken Sovyet hükümeti istihsali
ne beraber çalıştığı bu işin neticesinden Karadeniz’den donanma 
harice çıkabilmesinin yeni kayıtlara maruz kaldığını müteessireıı 
söyledi. Lalım  gelen cevabı verdim. Kani olmadı. Bu noktada ayrı 
kaldığımızı müşahade ettik... A ras”

Görülüyor ki Sovyetler Birliği Lozan’dakinden farklı olarak, 
Sovyet donanmasının tam serbest çıkışı hakkı üzerinde durmakta 
ve Karadeniz sahildarı devletlerin ayrıcalık, hakları olduğu gerek
çesinden hareketle, Boğazlarda diğer devletlere göre üstünlükler 
sağlam ak istemektedir. Karahan'm  girişimi ise T. R. A ras’m işaret 
ettiği gibi, Montreux’ye paralel bir Ankara - Moskova görüşmesi 
açm ak am acını taşımaktadır. Boğazlar rejim i ve savunması konusun
da Sovyetlerin ikili tem asları tercih gayretleri bir devamlılık göster
mektedir.

E) İTA LYA : H atırlanacağı üzere evvela Türkiye’yi Boğazlar 
statüsünün değiştirilmesi için çaba harcam aya zorlayan en büyük 
etkenin Türkiye’nin Akdeniz’den, yani İtalya’dan gelebileceğini 
düşündüğü tehdid ve tehlike olduğuna değinilmiş ve bu tehlikenin 
Türkiye’nin devletlere göndermiş olduğu 11 Nisan 1936 tarihli nota
da da açıkça belirtildiğine işaret olunmuştu.

Montreux’ye varan çalışm aların sürdürüldüğü bir sırada Lond
ra ’da bulunan T. R. A ras’ııı Grancli’nin Deniz Konferansında söyle
diği nutuk hakkında görüşleri, koşulları değişmiş olmasına rağmen, 
Türkiye’nin İtalya’ya karşı olan güvensizliğini göstermesi açısından 
ilgi çekicidir. T. R. Aras Grandi’nin sözlerini tahlil ederken şöyle 
dem ektedir:
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“ (Grandi’nin dün bana söylediği Bahrisefit m isakı teklif ve ta
lebini ancak şu cümle ile ifade etmiş bulunuyor. “İtalya Bahrisefitte 
kendi ve bütün sahildar devletler için sulh ve emniyet ister”. Anla
şılan.... işaret ettiği Bahrisefit Misakı şekli üzerinde vuzuhtan kaç
mış, bir çok taraflı ademi tecavüz muahedesinden başlayarak kar
şılıklı bir çok taraflı müzaheret misakma kadar herşeyi müzakere 
edebileceğini ümit ettirir m ahiyette ve lüzumuna göre Bahrisefitin 
kapıları olan Boğazlar ve Kanalın geçiş serbestliği için yeni ahkâm 
ve teminat istemediği de mahfuz tutacak surette ve tekliften ziyade 
bir ayrı izhar şeklinde bilhassa mevcut müeyyidelerin hemen kal
dırılmasını istihdaf ederek ve bunu şart koşarak hem deniz konfe
ransının m ukarreratm ı, hem de hatta bir Bahrisefit misakmı müeyyi
delerin kaldırılm ası şartile kabule hazır olduğunu göstermek iste
miştir. Ancak, beyanatın Grandi’nin söylediği açıklıktan m ahrumi
yeti için yalnız basit bir taktik olduğu kanaatini vermekte ve İtalya’
nın samimiyeti bu husustaki şüpheyi henüz azaltm aktan uzak tut
maktadır  T. R. A ras.”

Grandi’nin nutkunda dikkate değer bir nokta da İtalya’nın 
herhangi bir barış çabasına veya uluslararası çabaya katılm ak için 
ön koşul olarak kendisine uygulanm akta olan zorlama tedbirlerinin 
kaldırılmasını öne sürmesidir. Bu durum Türkiye’nin İtalya’yı Mont- 
reux’ye çağıran notası karşısında da açıkça belli olmuştur.

Türk notası, anlaşıldığına göre, İtalya’da bazı endişeler ve 
hoşnutsuzluk uyandırmıştır. Roma’dan Dışişlerine çekilen bir tel
grafta bu durum açıklanm aktadır.

“Bu günkü Mesaj ero Boğazlar meselesi hakkında bir m akale 
neşretmiştir. Bu makale.... Hükümetin uzun senelerden sonra izhar 
ettiği noktayı nazarını göstermek itibarile şayanı dikkattir. Bunda 
Boğazları yeniden tahkim için bir sebep olarak...da İtalya’nın vücu
dunun da ileri sürüldüğü A nkara’dan alınan malum ata atfen bildi
rilerek, bu meselenin tetkiki lazım geldiği yazılmakta ve Boğazlar 
mukavelenamesi imza edildiği vakit İtalya’nın on senedir Rodos’da 
yerleşmiş olduğu o esnada Türkiye’nin istiklalini tahdit eden yegâne 
devletin İngiltere telâkki edildiğini beyan etmektedir. Gazete bun
dan sonra.... Boğazların Karadeniz cihetinden İhraca gayrı müsait 
olduğu gibi Çanakkale Boğazından yapılacak bir^ihraç hareketinin 
de umumi harpte görüldüğü veçhile akam ete mahkûm bilhassa 
Boğazların serbestisinin en ziyade Rusya, ve Romanya’yı alakadar etti
ği fakat bu iki devletin Londra’nın teveccühüne m azhar olmadığını, 
bu gün maziye ve Musul petrolleri vesair meselelere rağmen bir
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Türk-İng'iliz dostluğundan bahsedilmekte olduğu ve bu hadiselerde 
Rusya’yı, Rom anya’yı ve sairleri bir köşede bırakarak Bahriseiidin 
hakimi olmak isteyen İngiltere’nin iradesini görmek lazımgeldiğini 
ilave ediyor.

Sefaretler muhitinde İtalya’nın bu meseleden istifade ederek 
bazı m enfaatler teminine gayret edeceği intibaı m evcuttur.”

II M esaggero’nuıı m akalesi İtalya’nın, İngiltere’nin Akdeniz'deki 
kuvvetli durumunu kendi çıkarlarına aykırı bulduğunu, Türk-İngi- 
liz yakınlaşm asını bu nedenle endişe ile gözlediğini, İngiltere’ye karşı 
Sovyetler Birliği’ni kışkırtm aya çalıştığım  göstermektedir. Elçilikler 
çevresinde İtalya’nın bu meselede bazı çıkarlar elde etmeye çalışa
cağı görüşü hem İngiltere ile rekabetine hem de ileride göreceğimiz 
gibi zorlama tedbirlerinden kurtulma çabalarına bağlanabilir.

İtalya Türk notasına, 28 Nisan 1936 tarihinde cevap vermiştir. 
Bunda İtalya’nın meseleyi görüşmeye hazır olduğunu bildirilerek 
şöyle denmektedir.

“... İtalya Hükümeti yukarıda mezkur notverbalin muhtevasile 
meselenin m ahiyeti hakkında m ütalaalarım  ve noktai nazarını bil
dirmek hakkını m uhafaza eder.”

Bu nota’nm alınm asından bir hafta kadar sonra Roma Büyük
elçisi H. R. Baydur’un Suviç’le yaptığı görüşme İtalya’nın ileride 
bildirmek hakkım  saklı tuttuğu görüşlerine bir noktaya kadar ışık 
tutmaktadır. H, R. Baydur telgrafında şunları yazm aktadır:

“1. Suviç’le m ülakatım  esnasında münasebet getirerek... 28 
tarihli İtalyan notasında.... ileride serdedeceklerini kaydettikleri nok
tayı nazar ve m ülahazaların ne olduğu hakkında istiknahta bulun
dum... Bulgaristan’ın teşebbüsümüz dolayısiyle Akdeniz mahreç 
dileğinde bulunup bulunmadığım sordu. Hiç bir talepte bulunmak
sızın ilk Hükümet olarak muvafık cevap vermiş olduğunu söyledim. 
Esasen Boğazlar gibi milli bir mesele ile başka işlerin müzakeresini 
karıştırm ak da doğru olmaz dedim... Suviç bir sualime avdet ederek 
İtalya Karadeniz ile en çok ticarî mübadelesi olan bir memlekettir. 
Mesele bizi ancak bu noktadan alakadar eder diye... İtalyan noktayı 
nazarile bunu düşündüklerini ihsas etti. Memleketlerini Karadeniz 
ile ticaretlerine güçlük çıkarm anın mevzubahis olmadığım söyledim. 
Memnun göründü...”

”2. Suviç Habeş Harbinin İtalya’ya göre bitmiş addolunması 
dolayısiyle sanksiyonlar meselesini nasıl düşündüğümüzü sordu.
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Dr. A ras’m A nkara’da iken verdikleri talim ata tevfikan Hariciye 
Vekilimizin sanksiyonlar meselesinde İtalya’ya her fırsatta faideli 
olmağa çalıştığını söyledim. Suviç aldığımız m alûm ata göre Balkan 
İtilâfının son Belgrad içtimamda Romanya Yunanistan ve Yugoslavya 
Sanksiyonlarm kaldırılması hakkında faaliyette bulunulmasını tek
lif ettikleri halde T. R. Aras buna m uhalefet etmiş ve Cenevre’den 
evvel bu bapta bir şey tesbit edilmesine mani olmuş dedi...” İtalya’nın 
Montreux’ye karşılık Türkiye’den ne gibi bir istekte bulunacağı ya
vaş yavaş su yüzüne çıkmaktadır. İtalya’nın Türkiye’ye yakınlık 
göstermesi ve Suviç’in Boğazlar Konferansının 22 Haziran 1936 da 
Montreux’de toplanm asına derhal razı olması tutumunun pürüz
süz olduğu anlam ına gelmemektedir.

İtalya’nın bu belirsiz tutumu Ciano’nun Dışişleri Bakanlığına 
getirilmesine kadar devam etmiştir. H. R. Bayrud Haziran 1936 ta
rihli raporunda yeni Bakan’m tutumu üzerinde şunları yazmaktadır :

“Yeni Hariciye Nazırı.... Bugünkü mülakatımda iki memleket 
münasebatmm inkişafı hakkında.... dostane temenniler teatisinden 
sonra.... sanksiyonlarla beynelmilel bir haksızlığa maruz kaldık, eğer 
buna son verirlerse Avrupa ile Akdeniz meselesi de dahil olarak 
bütün meselelerde samimi çalışmaya hazırız. Ona intizareıı Avrupa’
nın hiç bir işinde teşriki mesai etmemek fikrindeyiz. Nitekim Mont
reux Konferansına da bu sebeple iştirak edemiyoruz, dedi... İtalya’nın 
iştirakine verdiğimiz ehemmiyeti izah ettim... İtalya’nın konferansa 
iştiraki evvelce kabul etmiş ve Mussolini ile mülakatımda, bu bapta 
Türkiye’ye dostluk göstermek vaadinde bulunmuş olduğunu, bina
enaleyh iştirak im kânını bir daha tetkik ederlerse memnun olaca
ğımızı söyledim...”

İtalya’nın bu dönüşü Türkiye için bir sürpriz olmamıştır. An
cak İtalya’nın M ontreux’de im zalanacak olan Boğazlar sözleşmesinin 
görüşmelerine katılm am ası sonucu bu Sözleşmeyi de imzalamaması 
şıkkı Türkiye’nin Boğazların yeni statüsü yüzünden İtalya ile anlaş
mazlığa, düşmesi ihtim alini ortaya çıkarm akta idi.

Buna karşılık, İtalya Konferansa katılmış olsa idi, tutacak ol
duğu tutum da ayrı bir konudur. Örneğin Tevfik Rüştü A ras’m 
Montreux’den çektiği telgraftaki şu paragraf ilg in çtir : “Şimdi haber 
aldığımıza göre İtalyanlar Konferansa acele olarak geleceklermiş. 
Binaenaleyh prensip meseleleri Pazartesi behemahal bitmiş olma
lıdır. Aksi halde ve bilhassa Ruslarla ihtilaf kalırsa büyük müşkü
lata uğramaklığımız melhuzdur.”
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İtalya’nın o tarihlerde Türkiye için ne denli bir endişe kaynağı 
olduğunu İsmet İnönü tarafından Bakanlar Kurulu K ararı ile 12 Tem
muz 1936 tarihinde T. Rüştü A ras’a çekilen talim attaki şu ifadeler 
açıkça göstermektedir.

“Türkiye’nin en mühim ve belki bu gün için yegâne meselesi 
Akdeniz emniyeti ve İtalya ihtirasatı meselesidir. Müstakbel belki 
yakın harbi umumile İtalya’nın hangi grupta bulunacağı yeni bir 
harpte nihayete kadar b itaraf kalm ası da ciddî bir ihtimal dahilin
dedir. Bizim alâka ve m enfaatimiz olmadan sürükleneceğimiz yeni 
bir harp sonunda, ister galip ister mağlup taraftan çıkalım, İtalya’
ya karşı yıpranmış bir vaziyette bulunmamızı kendi elimizle hazır
layanlayız. İtalya bitaraf kaldığı halde, m utlaka bitaraf kalmalıyız. 
İtalya harbe girdiği halde yine bitaraf kalıp kuvvetimizi muhafaza 
etmek en faydalı yoldur. Eğer İıigiiizler veya Ruslarla şimdiden uzun 
müddetli, İtalya’ya karşı emniyet için bir taahhüdümüz olsaydı, bu 
hazır ve esaslı faydaya mukabil m üttefiklerimizin müstakbel büyük 
harpteki risque’lerine iştirak edebilirdik. Halbuki Rusya ve Fransa 
İtalya’yı gücendirmemek için, en basit muahedelerden içtinap ettiler. 
İngiltere kendi istediği zaman için bu im kânı kendine mahsus olarak 
m uhafaza etmek istiyor. Türk noktai nazarından bir taahhüde gir
mekten dikkatle içtinap ediyor,”

F) FR A N SA : Montreux görüşmelerinden evvel ve görüşmeler 
sırasında Fransa’nın genellikle pasif bir davranış içinde bulunduğu 
söylenebilir. Bu davranışında İtalya ile ilişkilerin ve özellikle bütün 
dikkatini Almanya’ya çevirmiş olmasının, bir de yine bu. nedenle 
küçük A ntant’ın lideri durumunda olmasının büyük payı vardır. 
Fransa’nın bu ilişkileri onu bütünüyle İngiltere’nin yanında yer al
m aktan alakoymuştu. Görüşmelerin incelenmesi sırasında da görü
leceği üzere Montreux’de esas uğraşı İngiltere ile Sovyetler Birliği 
arasında olmuş, Fransa, diğer devletler ikinci planda kalmışlardır.

Hernekadar Fransa Türkiye’yi tümüyle destekler durumda gö
zükmemekteyse de aksi bir tutum takınm aktan da kaçınmıştır.

Fransa’nın, Türkiye’nin notasına 25 Nisan 1936 tarihinde ver
diği cevapta;

“Beynelmilel muahedatm bir taraflı hareketle tadil edilemiye- 
ceğini takdir hususunda Fransa Cumhuriyeti Hükümeti bir kere daha 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile birlikte bulunm aktan bahtiyar
dır. Fransa Hükümeti Türkiye Hükümetinin talebi vakım ı saik olan 
esbabı mucibeyi kıymeti hakikiyesile takdir etmekle beraber, notaya
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muttali olur olmaz derhal başladığı derin tetkiki ikmalden evvel 
bu talebin ortaya koyduğu kompleks mesail hakkında karar verecek 
vaziyette değildir....” denmektedir.

Başlarken de belirtildiği gibi Fransa bütün dikkatini Almanya’ya 
ve onu yalnız bırakm aya yöneltmiştir. Hatırlanacağı üzere 1935 yı
lında Sovyetler Birliği ile de bu ittifak imzalanmıştır.

Boğazlar meselesinde kesin bir taraf tutma durumundan kaçm ak
tadır. Nitekim Montreux’ye giderken Fransa’yı endişelendiren bu 
durum Montreux Sözleşmesinden sonra Moskova Büyükelçisi 
Z. Apaydm’m bir raporundaki şu sözlerinden etkili bir şekilde belir
mektedir.

“Filvaki Boğazlar mukavelenamesine göre, biz olmadan ne 
Sovyet-Fransız ne de Rom anya-Fransa m isakları işleyemez bir hal
dedir.”

İşte bu durum Fransayı zaman zaman Sovyetler ve Romanya 
ile Türk tezlerinin karşısına çıkartm akla beraber, herhangi bir ta
rafın yanında kesinlikle yer alm aktan alakoyan bir etken de olmuş
tur denebilir.

G) İNGİLTERE : Türkiye’nin bir süredir bilhassa Akdeniz ko
nularında İngiltere ile olan ilişkilerini yakınlaştırm aya çalışm akta 
olduğu görülmüştür. İtalya’nın Habeşistan’a saldırması ile ortaya 
çıkan zorlama tedbirleri sorununda, Türkiye ve müttefiki olan Balkan 
ülkeleri, İngiltere’ye paralel ve onunla birlikte Türkiye’de İngiltere’nin 
kendisine verdiği garantiyi kabul etmiş, aynı şekilde o da İngiltere’ye 
karşı garanti vermişti.

25 M art 1936 tarihide Roma’dan gelen bir telgraftaki şu ifadeler 
olayın tesirlerine değinmektedir.

“I. United Press ajansı.... Türkiye’nin Boğazları tahkimi arzusun
da olduğu hakkında Dr. Tevfik Rüştü tarafından İngiltere Hariciye 
Nezaretine tebligat yaptığını ve bu tebligatı diğer alakadar hükü
metlere de yapacağını bildiriyor. Ajans, Bahrisefit ihtilâfındaki mü
zaheretine mebni İngiltere’nin, bu talebi şimdi daha mülayim telakki 
ettiğini ilave ediyor.”

O sırada (Mart 1936) Londra’da bulunan T. ft. Aras Dışişlerine 
şu telgrafı gönderiyor:

“Geçen gün burada bulunan Irak Başbakanı Nuri Paşa’dan 
bura Hariciye Nezaretinde tanıdıklarından bizim Boğazlar mesele
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sini nasıl düşündüklerini öğrenmesini rica ettim. Şu cevabı getirdi. 
Türklerle Boğazlar için bir anlaşm a yapar veya bir teşebbüs alır
sak marşandaj yaptığımıza kail olacaklar. Onun için biz birşey yap
mamalıyız; ancak onlara bu işte muarız değiliz... Bu gün... tesadüf 
ettiğim İngiltere Hariciye Nezaretinin Yakın Şark şefi... Nuri Paşa’- 
mn bana getirdiği cevabı kendisinin söylediğini teyit etti. Bunun 
üzerine... Boğazlar için nasıl bir prosedür takip etmekliğimizi dü
şündüğünü sordum. Derhal cevap olarak Misakm 19 ncu maddesile... 
dedi. Derhal bu usulün m üttefiklerimiz için m ahzurlarını hatırlat
tım ve Lozan mümzilerinden Japonya Cumhuriyeti Akvam ’da yok 
dedim. Acaba Lozan’da imzası olan Devletlere ayrı ayrı m üracaat 
etmek ve binaenaleyh İngiltere ile aramızda bunu halletmek usulü 
de m ütalaa edilebilir mi diye sordum. Düşünmek lâzım dedi... A ras.”

Görülüyor ki Türkiye, İngiltere’ye şimdilik resmen olmasa bile 
Lozan Sözleşmesini değiştirmek am acı ile bazı şeyler yapma kararını 
söylemiştir. İngiltere ise, sorun henüz bu safhada iken açık bir tutum 
takınm ak niyetinde olmadığını, yani kendilerinin girişimde bulun
dukları şekilde yorum lanabilecek herhangi bir hareketten kaçın
dıklarını belirtiyor.

Yine bu telgrafta İngiltere’nin Türkiye’ye bu işte takip etmesini 
salık verdiği yoldan, yani Milletler Cemiyeti Misakmm 19 ncu mad
desine göre yürümesinin Türkiye’nin işine gelmediği anlaşılm akta
dır. Bu madde şöyledir: (*)

“Genel Kurul, zaman zaman, cemiyet Üyelerini, tatbik edilemez 
bir hal almış olan andlaşm alarm  ve idamesi dünya barışını tehlikeye 
sokabilecek olan m illetlerarası durumların yeniden gözden geçiril
mesine davet edilebilir.”

Görülüyor ki bu maddede karar ve takdir hakkı bütünü ile 
Milletler Cemiyeti Genel Kuruluna kalıyordu ki, Türkiye’nin böyle 
önemli bir meselesinde teşebbüsü anlaşm a ihtim ali uzak ve türlü 
pazarlıklara sahne olacak bir teşekküle bırakm ası uygun olamazdı. 
Ayrıca İtalya’dan başka, Lozan’da imzası bulunan Japonya 1933 yı
lında Milletler Cemiyetinden çekilmişti. Şimdi Boğazlar Statüsünün 
değiştirilmesi işine Japonya katılm aksızın karar alınması, hiç olmazsa 
hukuki bazı güçlükler doğuracaktı. İngiliz Hâriciyesinin bu telkinine 
karşılık Türkiye’nin izlemek niyetinde olduğu yol ise yine T. R. Aras

(*) Milletler Cemiyeti Misakı A. Ü. S. B. Fakültesi yayınlan 1957.
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tarafından; Lozan'da imzası oİan devletlere ayrı ayrı m üracaat 
etmek ve binaenaleyh İngiltere ile aramızda bunu halletmek usulü 

olarak belirtiyor.

Nitekim bu yol izlenmiştir.

Bütün bu ön görüşmeler Türkiye’nin Montreux’ye gitmeden Sov- 
yetler Birliği kadar olmasa bile, İngiltere ile de görüş birliğine var
maya çalıştığını göstermektedir. Türkiye’nin bu çabalarının nede
ni ise İngiltere’nin Boğazlarla ananevi ilgisi yanında, başlıca konfe
rans sonuçlarının geçerliliğini sağlam ak konusunda İngiltere’nin 
zorunlu olarak koyacağı ağırlıktır.

Türkiye’nin İngiliz desteğine verdiği önem Dışişlerinden Ce
nevre’de bulunan Suad Davaz’a çekilen telgrafta görülmektedir. Bu 
telgrafta Flanden ile görüşülüp Fransa’nın Türkiye’ye bu konuda 
yardımcı olmasını beklediğini söylemesi bildirildikten sonra :

“2. Oradaki heyeti murahhaslarda bu esas dairesinde konuş
manız ve bilhassa dostumuz M. Eden ile görüşmeniz muvafık olur.” 
deniyor.

Sonunda İngiltere Türkiye’nin notasına ilk olumlu cevabı veren 
devletlerden biri olmuştur.

16 Nisan 1936 tarihini taşıyan bu notada şöyle deniyor.

“2. I have taken note also of the assurance which His Excellency 
the Turkish Minister of Foreign A ffairs has been good enough to give 
to his M ajesty’s Ambassador in Turkey that the revision which the 
aide-mémoire is designed to obtain relates only to the m ilitary clauses 
of the convention.”

İngiliz notasının yukarıda alm an en önemli kısmı İngiltere Hü
kümetinin yapılacak değişikliğin sadece Boğazların askerden arın
masına ait hükümler ile ilgili olmasını arzu etmekte olduğunu gös
termesi açısından ilgi çekicidir. Bunun anlamı şudur ki İngiltere 
Boğazlardan ticaret gemileri gibi harp gemilerinin de Türkiye ta
rafsız olduğu takdirde hiç bir kayda bağlı olmaksızın geçmesi ta 
raftarıdır. Ne olursa olsun serbest geçiş hakkının kısıtlanm asına ta 
raftar değildir.

İngiltere’nin cevabı üzerine Numan Menemencioğlu Lozan’da 
imzası bulunan devletler başkentlerine yapmış olduğu geziler sıra
sında uğradığı Londra’da Türkiye’nin Montreux’ye sunacağı proje 
üzerinde etraflı görüşmeler yapmıştır. N. Menemencioğlu bu görüş
meleri şöyle bildiriyor :
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2 Sefaini harbiyenin Boğazlardan mürurunu müsadei mah-
susaya tabi olması keyfiyetine İngilizler iki noktadan itiraz ettiler. 
Biri Bahriye nezaretinin tanzim edilmiş bile olsa serbestii murur 
esasına halel iras edilmesine prensip itibarile mütemayil bulunma
dığı ve diğeri müsaadenin normal sulh zamanında bir devlet gemi
lerine red edilmesi keyfiyetinin bizzat Türkiye’yi çok müşkül mevkide 
bırakabileceği ve esasen tanzim keyfiyetinden sonra böyle tatbiki 
güç bir imkanın elde tutulmasından Türkiye için hiç bir faide mel
huz olmadığıdır. Bu itirazlara mukabil müsaade lüzumunu kuvvetle 
m üdafaa ettim. întacinde müşkülat gördüklerini söylediler.

3. Yine müsaadeye müstenid ve Karadeniz için tayin edilecek 
had dahilinde Boğazlardan geçebilecek gemiler (Menemencioğlu 
bazı teknik hususlar dışında bunda mutabık kalındığını bildiriyor.)

4. Boğazlar Komisyonunun yeni şerait içinde yeri olamayacağını 
ve ameli bir faidesi olmayan bu müessesenin ipkasının Türkiye’nin 
hissiyatını kıracağını anlattım.... Bu işin İngiltere tarafından muhale
fete uğramam ası temin olunabilir zannediyorum.

5. Harp tehlikesi vaziyetinin Türkiye’ye serbestii hareket bahş 
edebilecek tarzda yeni ahkâm a rapt olunmasına taraftardırlar.

6..........

7. Karadenize geçebilecek kuvvet m iktarı hakkında tanzim 
keyfiyetini Türkiye’nin ne esas dairesinde derpiş ettiğini bir çok defa 
sordular.... bu noktayı epeyi ehemmiyetle telakki ediyorlar zannedi
yorum.

8. Sonundan bir evvelki içtimada Mister Rendel yeni bir nokta 
yı nazar ileri sürerek sefaini harbiyenin müsaadeye tabi olması ve 
tabi olsun olmasın M arm ara ve Karadeniz reglemantasyonu Mont- 
reux’de mühim m anakaşata mevzu teşkil edebilecek mahiyettedir. 
Diğer devletlerin müşkülat çıkarm aları ve neticede bunun yüzünden 
asıl teşkilât prensibini törpülemeye çalışm aları ve her halde işi çok 
uzatm aları katiyyen ihtimal dehilindedir... Tevfik Rüştü’nün Cene
vre’de bana ilk yapmış olduğu telkini ele alıp meselenin iki kısma 
tefrikini muvafık görüyorum o halde konferansta Boğazların teslihi 
keyfiyetini hal ederek yine orada tesbit edeceğimiz ikinci bir tarihte 
diğer işlemleri konuşalım, dedi.

Görülüyorki İngiltere’nin itiraz ve endişeleri bir kaç noktada 
toplanmaktadır. B u n la r :
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a) Savaş gemilerinin Boğazlardan geçmek için özel izin alm a
ları gereği, geçiş serbesliğinin kısıtlanm asına taraftar olmayan İn
giltere için kabulü güç bir noktadır.

b) Karadeniz’e çıkacak olan gemilerin m iktarı konusunu Tür
kiye’nin ne şekilde düşündüğünü m erak etmektedirler. Bu konu 
tabiatıyla, peşin bir Türk-Sovyet anlaşm ası olup olmadığını anlama 
noktasından da ilgilerini çekmektedir.

c) Boğazlar komisyonunun kalm asını istemektedirler ve bunu 
bir nevi kontrol olarak kullanm ak niyetindedirler.

d) Boğazlar meselesinde uzun çatışm aları önlemek istediklerin
den konuyu icabında ikiye ayırıp önce yeniden silahlanma mesele
sinin görüşülmesine diğer konuların başka bir konferansta ele alın
masına taraftardırlar.

Bu son teklif Türkiye’nin işine gelmemektedir. Türkiye Boğaz
lar rejiminin bütünü ile Montreux’de düzenlenmesini istemektedir.

59



MONTREUX GÖRÜŞMELER!

1. Montreux’ye sunulacak Türk Projesi.

Önceki kısımda görüldüğü üzere resmi veya resmi olmayan te
m aslar ve görüşmeler sonunda Türkiye Boğazlar statüsüne ilişkin 
görüşlerini topladığı bir projeyi konferanstan birkaç gün önce ilgili 
devlet delegasyonlarına vermiştir. (*)

“Bulgaristan, Britanya İmparatorluğu, Fransa, Yunanistan, 
İtalya, Japonya, Romanya, Türkiye, S. S. C. B. ve Yugoslavya, Bo
ğazlar umumi tabirile anılan Çanakkale Boğazı, M arm ara denizi 
ve Karadeniz Boğazından geçişi ve oralarda seyrisefini, beynelmilel ti
caret m enfaatlerini, Türkiye’nin emniyeti çerçevesi dahilinde vikaye 
edecek tarzda tanzim eylemek arzusu ile mütehassis oldukları cihet
le münfesih ve mülga olduğunu kabul ve beyan ettikleri 23 Temmuz 
1923’te Lozan’da m ün’akit mukavelenamenin yerine bir mukavele
namenin ikamesine karar vermişler ve bu hususta her biri kendi 
m urahhasları olmak üzere m urahhasların ismini tayin eylemişlerdir.

Müşarünilehin usulüne muvafık ve m uteber görülen salahiyet- 
nemelerini ibrazdan sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırm ışlar
dır :

Madde : 1 — Bundan böyle ticaret ve harp gemilerinin Boğaz
lardan geçişi ve oralarda seyrüseferi işbu mukavelename hükümleri 
dairesinde tanzim edilecektir.

Kısım : 1 — Hastane gemileri, yatlar ve balıkçı gemileri de da
hil olduğu halde ticaret gemileri.

Madde : 2 — Sulh zamanında sancak ve yük ne olursa olsun, 
hastane gemileri, yatlar ve balıkçı gemileri de dahil olduğu halde, 
ticaret gemileri, sıhhiye, kılavuzluk, fener, romörkör ve sair gibi 
ifa edilen hizmetlere taalluk edenler mahfuz olmak üzere, hiçbir gü- 
na muamele, resim veya mükellefiyete tabii olmaksızın gece gündüz 
tam bir seyrisefain ve geçiş serbestisinden istifade edeceklerdir,

(*) Boğazlar Statüsüne ilişkin Türk Projesi Haz. 1936,
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Yukarıda bahsoluııan hizmetlere müteallik rüsumun cibayetini 
teshil için, Boğazlardan geçen ticaret gemileri Türkiye hükümeti ta 
rafından gösterilen mevkilere isimlerini, tabiyetlerini, tonajlarını ve 
gidecekleri yeri bildireceklerdir.

Madde : 3 — Harp zamanında Türkiye bitaraf kaldığı takdirde 
evvelki maddede zikredilen hastane gemileri, yatlar, ve balıkçı gemi
leri de dahil olduğu halde ticaret gemileri aynı şartlar dahilinde, 
Boğazlardan serbest geçişten istifade edeceklerdir. Bununla beraber 
şurası m ukarrerdir ki bu geçiş serbestisi, Milletler Cemiyeti âzası 
sıfatile Türkiye için m isaktan mütevellit taahhütler ile mukayyet 
olacaktır.

Madde : 4 — Harp zamanında, Türkiye muharip olduğu takdir
de, hiçbir suretle düşmana yardımda bulunmamaları şartile bitaraf 
ticaret gemilerine geçiş serbestisi tanınacaktır.

Boğazlardan geçiş, talep üzerine, Türkiye tarafından gösterile
cek yoldan gündüz vukubulacaktır.

Madde : 5 — Hastane gemileri, yatlar ve balıkçı gemileri de 
dahil olduğu halde, boğazlara girecek ticaret gemileri, beynelmilel 
sıhhi ahkâm çerçevesi dahilinde ve bu hususta Türkiye 
tarafından ittihaz olunmuş m ukarrerata tevfikan sıhhi kontrola tâbi 
olacaklardır. Bununla beraber bu kontrol günün her saatinde ve bu 
gemilerin seyrüseferinde bir teahhürü mucip olmayacak surette icra 
edilecektir.

Kısım : 2 — Harp gemileri ve muavin gemiler.

Madde : 6 — Sulh zamanında, denizaltı gemileri müstesna, harp ge
mileri ve muavin gemiler sancak ne olursa olsun, hiçbir gûna resim 
veya mükellefiyete tâbi tutulmaksızın ve aşağıdaki şartlar dahilin
de gündüz geçiş serbestisine - şurası m ukarrerdir ki bu geçiş serbesti
si, yukarda zikrolunan yabancı gemiler tarafından yapılacak nezaket 
ziyaretleri haline m ünhasırdır- m alik olacaklardır.

a — Harp sefinelerde muavin gemilerin geçişi için, bunların 
gideceği yer, isim, nevi ve adedi tasrih edilmek şartile ve diplomasi 
tarikıle bir ay evelinden Türkiye’ye malûmat verilecektir. Bu itibar
la kastolunan cüzitamm geçişi esnasında süvari, tevakkufa mecbur 
olmaksızın, kumandası altında bulunan sefainin hakiki teşekkülü ile 
buna müteallik mütemmim malûmatı Çanakkale-*ve Karadeniz Bo
ğazları methalinde bir işaret istasyonuna tebliğ edecektir.

b — Karadeniz’e sahildar olmayan her devlet hacim mecmuu
14.000 tonilâtoyu ve bir kruvazör ile iki torpitodan mürekep bir bah
ri cüzütamı tecavüz etmemek üzere harp sefinelerini, işbu m uahe
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dedeki şartlar dahilinde Boğazlardan geçirebilecektir. Aynı zam an
da bu 14 bin ton. Boğazlarda bulunabilecek olan ecnebi harp gemileri 
için kabul olunan azami tonajı gösterir.

Bununla beraber, Türk filosu M arm ara üssübahrîsmden gaybu
bet etmiş veya 10.000 tonu mütecaviz gemilerinden biri muvakkaten 
faaliyetten çekilmiş bulunur ise yukarda zikredilen ecnebi cüzütam 
Boğazlardan ancak iki defada geçebilecektir. Bu takdirde, şayet cü
zütam gemilerinden birinin hacmi cüzütam mecmuu hacm inin nıs
fına faik ise mezkûr gemi geçişi yalnız başına yapmağa mecbur ola- 
cakdır.

c) Karadeniz’de, bu denize sahildar olmayan Devletlere mensub 
harp sefinelerinin hacim mecmuu 28.000 tonu tecavüz edemiyecektir.

d) (b) fıkrasında derpiş edilen bahrî cüzütamm teşekkülü baş
ka tarzda da olabilir; ancak Boğazlardan geçiş ve Karadeniz’e giriş 
için m usarrah olan azami tonajların bu yüzden hiç bir tadilâta uğ
ram am ası şarttır.

e) Karadeniz’e sahildar olmayan Devletlere mensub olup bu 
denize gitmek üzere Boğazlardan geçmiş olan harb gemileri azamî 
on beş günlük bir müddet zarfında mezkûr denizi terk etmeğe mec
bur tutulacaktır.

f) Boğazlardan geçen harp gemileri, hamil bulunabilecekleri 
havaî merakibi, hiç bir suretle, istimal edemeyeceklerdir.

g) Boğazlardan transit halinde geçen harp sefineleri haşarat 
veya arızai bahriye ahvali müstesna olmak şartile, hiç bir halde, ge
çişlerini yapmak için lâzım olan zamandan fazla bir müddet Boğaz
larda tevakkuf etmiyeceklerdir.

Harp sefinelerinin erzak alma ve tam irleri bahrî bitaraflığa 
dair 1908 tarihli 13 üncü La Haye Mukavelesi ahkâm ına tâbi ola- 
cakdır.

h) İşbu maddenin a, b, d, f, g fıkralarında münderiç hükümler 
kezalik Karadeniz’e sahildar Devletlere mensup olup Akdeniz’e azi
met etmekte olan harp gemileri hakında da tatbik olunacaktır.

Bununla beraber böylece Akdeniz’e gönderilmiş olan sefaiıi 
mecmuu (b) fıkrasında derpiş kılınan kuvvet haddine ait mürur ni- 
zam atm a ve (a) fıkrasının 2 ııci alineasmda zikrolunan işaretlere ait 
hükümlere riayet etmek şartile Karadeniz’e dönebilecektir.

Şurası m ukarrerdir ki Karadeniz’e sahildar Devletlerden biri, 
tonajı Boğazlardan geçiş için kabul olunan azamî hadden yüksek
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ve 25 bin tona kadar varan, mevcut filosuna mensup bir harb gemi
sini Boğazlardan girmek isterse bu geçiş aşağıdaki şartlara muallâk 
olacaktır :

Türkiye’nin müsaadei evveliyesi alınacak ve gemi, geçişi, tek 
başına yapacaktır.

Madde 7 : Harp zamanında, Türkiye bitaraf kaldığı takdirde, 
harp sefineleri ve muavin gemiler evvelki maddede m usarrah olan 
şartlar dairesinde Boğazlardan serbest geçişten istifade edeceklerdir. 
Boğazlarda bir gûna zaptü müsadereye tevessül etmek, muayene 
hakkı istimal eylemek veya diğer herhangi bir hasmane harekette 
bulunmak m uhariplerin harp sefinelerine memnu olacaktır. Bunun
la beraber şurası m ukarrerdir ki bu maddenin birinci fıkrasında 
mezkûr geçiş serbestisi, M illetler Cemiyeti azası sıfatiyle Türkiye 
için paktan mütevellit taahhütlerle mukayyed olacaktır.

Madde 8 : Harp zamanında, Türkiye muharip olduğu takdirde, 
harp sefineleri ve muavin gemilerin geçmesi, 6 ncı maddedeki hü 
kümler nazarı itibara alınm ıyarak, Türkiyenin müsaadei mahsusası- 
na muallaktır.

Madde 9 : Türkiye kendisinin harp tehdidine maruz bulundu
ğunu hissettiği takdirde, M illetler Cemiyetini muktezasmm ifası için 
haberdar ve mümzi devletleri m alûm attar ederek işbu mukavele
namenin 8. maddedeki hükümlerini tatbik etmek hakkını haizdir.

Madde : 10 — İçinde veba, kolera, sarıhumma lekelihumma ve 
kızamık vukuatı zuhür eden veyahut yedi gündenberi zuhür etmiş 
olan harp gemileri ve keza bulaşık bir limanı beş kere 24 satten daha 
az bir zamandanberi terketm iş bulunan gemiler Boğazları karantina 
altında geçmeğe ve Boğazların bulaştırılm asına hiç bir mahal bı
rakmamak için iktiza eden vaki tedbirleri gemi vesaiti ile almağa 
mecbur olacaklardır.

Kısım : 3 — Sivil ve A skeri Hava Gemileri.
Madde : 11 — Sivil ve askeri hava gemileri boğazların üstün

de uçamazlar. Bunların Akdeniz ile Karadeniz arasında geçişleri 
Türkiye’de havi seyrüsefere ait nizam ata tevfikan ve kendilerine 
gösterilecek bir yoldan temin edilecektir.

Kısım : 4 —
Madde : 12 — İşbu Mukavele ahkâmı, bu mukavele ile tasrih 

ile tayin edilen m m takalar üzerinde Türkiye’nin hakimiyetine halel 
iras edecek şekilde tevsi ve tefsir edilemez.



Kısım : 5 —

Madde : 13 — 24 Temmuz 1923 te Lozan’da imza edilen boğaz
ların tâbi olacağı usule dair mukavelename hükümlerini fesih ve ilga 
eden ve onların yerine kaim olan işbu mukavelename tasdik edile
cek ve tasdiknam eler mümkün olduğu kadar çabuk Paris’te Fransa 
Cumhuriyeti arşivlerine tevdi kılınacaktır. Bu mukavelename imzası 
tarihinde meriyete girecektir. Bu mukavele 15 sene müddetle cari 
olacaktır. Türkiye ve işbu mukavelenamenin diğer akitleri, Türki
ye’nin m uvaffakiyetle ve âkit taraflara, üç ay evvelinden haber ver
mek şartile, imza tarihinden itibaren geçecek her beş senelik dev
renin hitamında, işbu mukavelenamede faydalı görecekleri her güna 
tadilâtı teklif etmek hakkını haiz olacaklardır.

Türk Projesinin ana noktaları şunlardır :

1 — 23 Temmuz 1923 te Lozan’da imzalanmış olan Boğazlar söz
leşmesi ortadan kalkmıştır.

2 —• Ticaret gemileri Lozan’da olduğu gibi Boğazlardan serbest
çe geçebilirler.

3 — Karadeniz’de kıyısı bulunmayan devletlerin Karadeniz’de 
bulundurabilecekleri savaş gemisi tonajı ve kalış süreleri sınırlan
dırılmaktadır.

4 — Boğazlardan geçişle ilgili hükümler Karadenizde kıyısı 
olan devlet savaş gemilerinin Akdenize çıkışlarında da uygulanacak 
ancak, Karadenizli devletlerden biri Boğazlardan geçiş için kabul 
olunan en yüksek tonajı aşkın ve 25.000 tonilataya kadar varan bir 
savaş gemisini bazı şartlarla Boğazlardan geçirebilecektir.

5 — Savaşta, Türkiye tarafsız ise savaş gemileri yine barıştaki 
şartlarla geçebileceklerdir.

6 — Türkiye savaşıyorsa savaş gemilerinin geçişi Türkiye’nin 
iznine bağlıdır.

7 — Türkiye yakın bir savaş tehdidi altında ise M illetler Cemi
yeti ve imzacı devletlere haber vererek savaş zamanındaki hükümleri 
uygulayacaktır.

Görülüyorki bu projede Boğazların yeniden askerleştirilmesin- 
den bahsedilmemektedir. Türkiye Projenin başına koyduğu “ (taraf
lar).... münfesih ve mülga olduğunu kabul ve beyan ettikleri 23 Tem
muz 1923’de Lozan’da m ün’akid mukavelenamenin yerine...“cümle
sini koymakla Lozan’ın Boğazlara ilişkin hükümlerinin artık yürür
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lükte olmadığını, yani Türkiye’nin tahkim edip etmemekte tamamen 
serbest kaldığını derpiş etmiş oluyordu. Bu nedenle projeye asker
den arındırmaya ilişkin özel bir hüküm konmamıştır.

Projenin asıl önemli olan tarafı ise Karadeniz’de kıyısı olsun 
olmasın bütün devletlerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine 
hemen hemen aynı kuralların uygulanması, buna karşılık Karade- 
nizde sahildar olm ayanların donanm alarına konan toplam tonaj, 
geçiş tonajı ve kalış süresi sınırlam aları ile Karadenizliler yararına 
kurallar koymasıdır.

Projede yer alan diğer büyük bir yenilik de Türkiye’nin kendi
sini “yakın bir savaş tehdidi altında görmesi hali”dir. Lozan’da yer 
almayan bu kurallar Türkiye’ye, takdir hakkını kullanma, gelecek 
bir savaşa karşı önceden tedbir alma olanaklarını vermesine ek ola
rak politik ve stratejik  dengede özel bir ağırlık sağlam ak bakım ın
dan önemlidir.

Montreux Konferansı 22 Haziran 1936 günü saat 14.00 de açıl
mıştır. T. R. Aras açılış hakkında Dışişlerine çektiği telgrafta; “Titu- 
lesko’nun nutkunda Karadeniz devletlerinin hakkı itirazı vardır. 
Boncour bunu kapalı olarak korumuş, buna mukabil Titulesko’nun 
nutku adeta m übalağalı bir müzaheret ifade ediyordu. Asıl vaziyetin... 
yarınki projemizin heyeti umumiyesi hakkında münakaşada tebellür 
edeceğini arzederim A ras” demektedir.

Tituleskö, T.R. A ras’m telgrafında yer alan konuşmasında şun
ları söylemiştir • (*)

“....T.R. Aras bize demin diyordu ki, bu konferansın meşgul ola
cağı mesele Türkiye ve Karadeniz için bir emniyet meselesidir.

.... Türkiye’nin emniyetine dokunan herşey Romanya’nın da em
niyetine dokunur ve Karadeniz’e taallûk eden herşey en yüksek dere
cede memleketimi alakadar eder, çünki serbest denize yegane yolu
muz Karadeniz vasitasiyle ve Boğazlar üzerinden vuku bulur.

O) Montreux Tutanakları 1. oturum sahife 6.
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Ben diyeceğim ki bir m ıntıka coğrafi vaziyeti itibarile bir mil
letin kalbi diğer bir milletin ciğerleri olunca, en basit bir dirayet bu 
iki millete birleşmeyi ve yalnız bir kül teşkil etmeyi emreder....”

Titulesko’nun bu sözlerine yine görüşmelerinin açılış konuşma
larından birini yapan Litvinof’un söyledikleri de eklenirse Karade
nizlilerin görüşlerinin yönü belirmeye başlar :

“Litvinof...Sovyet Hükümeti 28 Nisan tarihli cevabında (t ) 
“Boğazlar rejim ini Türkiye’nin emniyet m enfaatlerile hem ahenk bir 
şekle sokmak ve o havalide sulh ve sükûn temin etmek gayesile 
m üzakerelere hazır olduğunu” bildirdi.

Sovyet Hükümeti bugün burada....Boğazlar meselesinin halline 
m enfaatleri doğrudan doğruya bağlı Karadeniz Devletlerinden biri 
olarak temsil ediliyor. Buna Sovyetler Birliğinin coğrafi vaziyeti, 
sahillerini ihata eden denizler arasındaki irtibat noktası itibarile 
hususi alâkasını ve hepsinin fevkinde, evrensel sulhü garantilerle 
çevrili görmek mütemadi endişesini de ilâve etmek lâzımdır.

 Boğazlar bizim için memleketimi yalnız harici alemle değil,
fakat muhtelif parçalarını da birbirine bağlayan hayati bir asabdır.

 Lozan mukavelesinin yeniden tetkiki meselesi... bütün Kara-
Devletlerinin m enfaatleri vikaye edilmekle beraber, Türkiye’nin mu
hik dilekleri tatm in olunarak halledilebilir... (*)

Konferansın açıldığı gün T.R. A ras’la görüşmesinde Litvinof’un 
“Boğazların m üdafaası için bir ittifak” teklifinde bulunması, Sovyet- 
lerin konferanstaki tutum larının A nkara’nın beklediğinden ayrı ol
duğu izlenimini vermektedir.

Montreux Konferansı ikinci toplantısını 23 Haziran 1936 da 
yapmış ve Türk Projesi görüşme esası olarak kabul edilmiştir. Otu
rumda Proje hakmda açıklam ada bulunan Numan Menemencioğlu 
savaş gemilerine ait 5. kısmın (h) fıkrasını açıklarken şunları söy
lüyor. (*)

“Nihayet (h) fıkrası, açık denize ulaşm ak ihtiyacında olan Ka
radeniz sahildarlarm m  donanm alarının vaziyetine taalluk eder. Bu 
(h) fıkrasında, Karadeniz sahildarlarm m  harb gemileri için müma
sil bir geçiş nizamı derpiş edilmiştir. Şu fark ile ki, bu Denizde mev-

{* ) Sovyetler Birliğinin Türkiye'ye cevabı. 
i 41) Montreux Tutanakları I. Oturum S. 11-13. 
{* ) Montreux tutanakları 2. oturum s. 9.
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cut donanmalar zaten tahdid edildiğinden ve Akdeniz’deki kuvvetle
rin hesabı için sıraya giremiyeceğiııden bu denizden açık denize çı
kış im ânı 25.000 tona kadar cüzü tam lar (Unite’ler) için teemmül 
edilmiştir, şu şart ile ki bunlar evvelden Türkiye’nin müsaadesini is 
tihsal ve M arm ara Denizinde muktazi emniyeti sağlam ak için geçişi 
teker teker icra etsinler. Avdetlerinde bu cüzü tam lar M arm ara de
nizine m üteallik aynı tahdidi kuvvet ahkâm ına ve geçiş için aynı 
mütekaddim ihbara tâbidir.”

Bu ifadeye göre, Türkiye Karadeniz devletlerine geçecek gemi
lerin büyüklüğü açısından da özel bir uygulama olanağı sağlam akta
dır. Proje öngörülen Boğazlardan geçecek gemilerin 14.000 tonilatoyu 
aşam ıyacakları hükmü Karadenizliler için bir istisnaya tabi tutul
makta, Karadeniz donanm aları zaten kısıtlandığı ve Akdeniz’de her
hangi bir kısıtlam a olmayacağından Karadenizlilerin Boğazlardan
25.000 tona kadar gemiler geçirmesi tek başına ve öncesinden Türkiye’
nin iznini alm aları isteniyor. Bu kural da göstermektedir ki, Türkiye 
Karadeniz donanm alarının kayıtsız şartsız girip çıkm alarını sakıncalı 
görmektedir.

Numan Menemencioğlu’nun bu açıklam alarından sonra söz 
! alan İngiliz delegesi Lord Stanhope şunları söylüyor. (*)

“Türkiye’nin mukavele projesi Boğazların tekrar askerleştiril- 
mesinin zikrinden tamamile ictinab- ediyor... Boğazların yeniden as- 
kerleştirilmesi....en yüksek ehemmiyeti haiz bir meseledir.

....Biz, Boğazların tekrar askerileştirilmesine muvafakatimizi 
vermeye mütemayiliz, şu şart ileki bütün âkitler için gerçekten adil 
ve hakkaniyete uygun bir mukavele olarak imzalayabileceğimiz, her 
cihetten memnuniyeti mucip bir mukavelename tesbit edebilelim...”

Lord Stanhope ayrıca Türk Projesini de Boğazlar Komisyonun
dan bahsedilmemesini bir eksiklik olarak nitelemiştir. İngiliz dele
gesinin sözlerinden çıkan anlam odur ki eğer sözleşme tümü ile İn
giltere’yi tatm in etmiyecek olursa Boğazlar yeniden askerleştirm e 
olanağını tanım aya niyetli değillerdir.

Aynı oturumda söz alan Litvinof şunları söylüyor. (*)

“Bu mukavele projesinde Türkiye,....Osmanlı İmparatorluğunun 
uzun zam anlar tarafları olduğu pek eski bir prensipten inhiraf edi-

(*} Pflontreux tutanakları 2. oturum s. 12.

(*) Montreux tutanakları 2. oturum s. 15-17.
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yor : Boğazların harp gemilerine tamamile kapatılm ası prensibi....bi
liyoruz. ki bu boğazlar-bilhassa Karadeniz ve Çanakkale Boğazları- 
muhtes bir m ahiyeti haizdirler ve kapalı bir deniz olan Kurâdenizden 
başka, bir yere isal etmediklerinden bazı beynelmilel kanallar ve di
ğer boğazlarla kabili mukayese değildirler, başka m em leketlerle dp: 
ğa.n transit için kullanılmazlar,.... c.

Bu Boğazların kapanması, yalnız Türkiye’nin değil fakat butun 
■Karadeniz devletlerinin emniyeti için pek büyük bir ehemmiyeti ha
izdir. Şüpheden varestedir ki, bu emniyeti korumak ■için eö ;; iyi şekil 
Boğazları Karadeniz sahildarı olmayan Devletlerin hârp • gemilerine 
taihamîİe kapam aktır. Bununla beraber, -HükümetimdM' kapanma 
üzerinde İsrar etmiyor ve ticaret gemileri--için Böğazlardah: tam  gê  
çiş serbestisi ile beraber bütün m em leketlerin gem ilerine> bazı ahval
de :ve bazı tahdidler altında boğazların açık kalm asm f istihdaf edeıı 
Türk teklifini iltizam etmeğe hazırdır.” ;h. dr i' .: . • ı : ■ -

Son cümle, Sovyetler Birliğinin Lozan’da savunduğu Boğazların 
Karadenizli olmayan devletlere kesinlikle kapanm ası görüşünü bir 
tarafa  bırakm ıştır. Sebebi ise açıktır. Şimdi artık Soyyetler Birliği 
Karadenizden çıkm ak ve Karadenize girmek hususunda tam  bir ser
bestlik elde etmeğe çalışm aktadır ve bu böyle iken, Osmanlı İmpa
ratorluğunun uzun zamandır taraftarı olduğu “prensip” işine gel
mediği gibi, “en iyi şekil” olan Boğazların sadece Karadenizlilerin 
dışındakileri kapatılm asını kimseye kabul ettiremeyeceklerini de bil
mektedirler.

Litvinof yabancı donanm aların girişini asgariye indirme çaba
sındadır.

“....hiç bir devletin....mahreci olmayan ve kendi üssü bahrileri 
bulunmayan Karadenize harp gemilerini göndermekte menfaati
yoktur. Bununla beraber, nezaket ziyaretleri için harp gemileri
yollamak âdet hükmüne girmiştir...bundan Karadeniz memleketleri 
için hiç bir tehlike hasıl olmaması için bazı tahditlerin konması icap 
eder....

Buna mukabil Karadeniz m em leketleri harp gem ilerinin beynel
milel büyük deniz yollarına ve okyanuslara doğru Boğazlardan tanı 
mürur serbestisine m alik olm am aları için hiç bir sebep, yoktur.
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 M illetler Cemiyeti....menfaatlerini korumalıyız ve bir taarru
zun kurbanlarına muavenet ve m üzaharet için Milletler Cemiyetine 
talebi üzerine gönderilen harp gemilerinin Karadenize girmek ve 
oradan çıkm ak im kânını derpiş etmeliyiz ” (*)

Bu ifadelerden anlaşılm aktadır ki Sovyetler Birliği Karadenizli 
devletlerin ve bü arada özellikle kendisinin, Karadenizli olmayan 
devletlerle aynı uygulamaya bağlı tutulmasını kolay kolay kabule 
yanaşmayacaktır. . . . . . . . . . .

Ayni'durumda esas itibariyle Türk projesini uygun gören Fran- 
sız vdeîegösi şu kaydı koymaktan geri kalmıyor :

. , "M, Paul-Boncour-.... böyle, bir meselede, Karadeniz salıildan olan
Devletlerin reyi elbette tarafım ızdan birinci derecede nazarı itibare 
alınmalıdır, Zira dünya’nm bu kısmında emniyete uygun olan şey
ler hakkında diğer devletlerden evvel bu devletler bir hüküm vere
bilirler.” .

Litviriof ve Fransız delegesinden sonra söz alan Romanya de
legesi de aynı görüşlerin Rom anya’nın da görüşü olduğunu belirt
miştir.

T.R. A ras’m konferansın ikinci oturumundan sonra Dışişlerine 
çektiği telgraf, Fransa’nın tutumunun daha açık olarak belirdiğini 
gösteriyor :

“Fransa murahhası....Karadeniz sahildarı memleketler tarafın
dan dermeyan edilen m ütalâaların bu meselede en ziyade dinlenmeye 
layık olduğunu ve bir harp tehlikesi halinde Akvam Cemiyeti Paktı 
ile sair m ıntıkavi Paktların tetkikini mümkün kılabilecek.... hususa- 
tm müzakere sırasında gözönünde bulundurulmasını ilâve etti.”

Fransa’nın “sair m mtıkavî paktlar” dediği, lideri olduğu küçük 
antant ile Sovyet-Fransa ittifak antlaşmasıdır. Yani Fransa’nın Bo
ğazlar için düşündüğü statü, kendisi ile Rom anya’ya ve Sovyetler 
Birliği arasındaki yardımlaşm aya hiç bir şekilde engel olmayacak 
bir statüdür. Bunun da ancak Karadeniz devletlerine Boğazlardan 
geçiş için çok daha, fazla bir serbestlik tanım akla ve Milletler Cemi
yeti Paktında kayıtlı bölgesel paktlar için özel kayıtla sağlanabilece
ği açıktır.

ü ) Montreux tutanakları 2. oturum s. 16-17 Sovyetler Birliği bu tarihlerde tara olarak 
M. C. ortak güvenlik sistemini desteklemektedir.

69



Ancak Fransız görüşü, yani bölgesel paktlar konusu Litvinof’- 
un M illetler Cemiyeti hükmü altında ileri sürdüğü genel hükmü bir 
hayli genişletmekte ve itiraza daha açık bir duruma getirmektedir.

Konferansın 24 Haziran 1936 tarihindeki oturumunda Türk pro
jesinin savaş gemilerine ilişkin maddelerine geçildiğinde Litvinof 
şunları söylüyor : (*)

“.... 6. maddeyi biraz tadil ile kabule hazırım ...teklif ederim
ki. “muavin gem iler” kelimelerinden sonra “Karadeniz sahildarı ol
m ayan devletlerin” diye ilave ve denizaltı gemileri için yapılan istis
naya tayyare ana gemilerini idhal edelim...”

Litvinofun verdiği değişiklik kabul edildiği takdirde 6. madde 
sadece Karadenizli olm ayanlara uygulanacak ve böylece Boğazlar’- 
dan geçiş serbestliği ve usullerinde Karadenizli olan ve olmayan dev
letler ayrı uygulam alara tabi olacaklardır. Yani 6. madde ve tam a
men Karadenizde kıyısı olm ayanlara uygulandığında Karadenizli 
olmayanlar, sadece tonaj bakımından değil, aynı zamanda giriş ser
bestliği ve usullerinde de kısıtlam alara uğrayacaklardır.

Ne Litvinofun bu önerisi, ne de maddenin şimdiki şekli İngiliz 
temsilcisinin hoşuna gitmemektedir.

Lord Stanhope, Lozan sırasında tanınmış olan prensiplerin yeni 
tekliflerde var olmadığını ve elastikiyetin kaybolmuş olduğunu kay
dederek şunları söylüyor :

Teklif olunuyor ki, herhangi bir Karadeniz sahildarı Devletin 
kuvveti ne olursa olsun, Karadeniz sahildarı olmayan bir m illetin bu 
denize gönderebileceği kuvvet muayyen bir m iktar ile tahdid edilsin 
ve binaenaleyh Karadeniz sahildarı devletlerin kuvvetli veya zayıf 
olm aları keyfiyeti, Boğazlar yolu ile bu denize yollanması mümkün 
olan donanmaların ne tezyidini ne tenkisini intaç eylemesin. Fakat 
başka bir fark da vardır ki...daha büyüktür. Buda bir taraftan  ser
besti ve Karadenize geçiş hususunda ve diğer taraftan  emniyet hu
susunda bir tekabül olacağı yerde Karadeniz’e doğru geçiş serbestisi, 
Karadeniz sahildarı memleketlere ait gemilerin çıkış serbestisindeıı 
farklı hale getirmesidir...”

İngiliz delegesi daha sonra bu iki ilkenin Lozan’da yer alan il
kelerin dışında olduğunu söylemiştir. Buna karşılık Litvinof Lozan’-

{*} Montreux tutanakları 4. Oturum s. 2.
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daki hiç bir ilkenin değiştirilmediğini, Lozanda Karadenize girecek 
gemilerin kısıtlanm ış buna karşılık Karadenizli davlet gemilerine gi
riş çıkışta tam serbestlik tanınmış olduğunu bildirmiştir. (*)

Fransız Delegesi ise (herhande Romanya ile yapılabilecek as
keri yardımlaşmayı düşünerek) yardımcı gemilere de aynı kuralın 
uygulanmasına kesinlikle karşı çıkmaktadır. Japon Delegesi, Litvinof - 
un tutumunun tam amen aksine ve îngilizlerinkinden de kesin bir tu- 

_ tümda Karadenizli olm ayanlara konan kısıtlam aların aynının K ara
denizlilere de konmasını, yani hak ve vecibelerin tam dengeli olması
nı ileri sürmüştür.

Daha dördüncü oturumda bundan sonraki çekişmelerin İngilte
re ile Sovyetler Birliği arasında yer alacağı anlaşılıyordu.

Bu m ünakaşalar sırasında bir ara söz alan T.R. Aras ise T ürki
ye’nin kendi bakımından sözkonusu güvenlik sorunu için ne düşün
düğünü şöyle açıklam aktadır.

“Karadeniz ile Akdeniz arasında tam ayniyet olduğunu iddia 
etmiyoruz. Bunun içindir ki, Karadenizi hususi bir vaziyette bulunur 
gibi addetmek zaruretinde kaldık.

 Boğazlar arasında bir uçtan diğer uca, yani Bosforun med-
halinden Çanakkale boğazının m ahrecine kadar ve aksi istikamette 
emniyet mevzuu bahistir. Bu emniyetin elde edilmesi için, Türk do
nanmasının da kuvvetini nazarı itibare alarak, Boğazlara giren ge
milerin tonaj mm tahdidini istiyoruz...”

Bu sözlere karşılık İngiliz delegesi 7.500 tonluk gemilerin varlı
ğından bahsederek kabul, fakat sayıyı şimdilik kabul etmediğini söy
lemiş, Litvinof da 6. maddenin (h) fıkrasındaki önceden izin hükmü
ne itiraz etmiştir.

7 nci madde için ise Litvinof şunları söylemiştir. (*)

“Bu madde için teklif edeceğim iki tadil var. Birincisi muharip 
memleketler harp gemilerinin Karadeniz istikametinde Boğazlan 
geçmek müsaadesini alam am alarını istihdaf eder....Saniyen eğer Ka
radeniz memleketlerinden biri diğer bir memleket ile muharip ise, 
bu memleketin hiç bir gemisi Karadenize girmeye mezun olmama
lıdır. Meğer ki M illetler Cemiyetinin bir kararı neticesinde olsun.”

t*) Montreux Tutanakları 4. oturum S. 3.
(*) Montreux tutanakları 4, oturum S. 26-27.
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Savaş zamanında Türkiye tarafsız iken savaşan devletlere a it 
olsun olmasın savaş gemilerinin 6.ncı maddedeki şartlar altında Bo
ğazlardan serbestçe geçmelerini öngören 7 madde için öngörülen bu 
önerinin bütünüyle Karadenizlilerin çıkarlarına uygun ve tarafsız 
durumunda Türkiye’ye Karadenizli devletler adına Boğazların bek
çiliğini vermesi anlam ını taşıdığı açıktır. Her ne kadar Litvinof’un 
önerisinin birinci maddesinin dışardaki bir savaşı Karadenizde ya
yılm aktan alakoyacağı görüşü soyut ve yalın olarak doğru ise de (*) 
Karadenizli devletlerden birisi diğer bir memleket ile savaşta oldu
ğu zaman Karadenizli devletin gemilerini Boğazlardan geçmesine 
hiç bir yasak konmazken savaşta bulunduğu devletin gemisine Bo
ğazlardan geçiş izni vermemenin Türkiye ile bu devlet arasında an
laşm azlık doğurabileceği de açıktır.

Türkiye’nin önem verdiği noktalar arasında Sovyetlerin K ara
denizde kıyısı bulunan devletlerin gemilerinin Boğazlardan kısıntısız 
geçmeleri üzerindeki sözleri ve esas ilkelerin ve özellikle yeniden 
askerleştirm enin biran önce kabul ettirilmesi önde gelmektedir. Bu 
konuda acele edilmesinin nedeni T.R. A ras’m Dışişlerinden gelen ta 
lim ata verdiği cevapta açıkça bellidir.

“İcra Vekileri Heyeti verilen talim at mucibince her şeyden ev
vel bir hadise (...) çıkarabileceği gayri müterakkıp bir müşkül veya 
İtalya’nın Konferansa iltihakı ile hasıl olabilecek meçhuliyet tesadü
füne maruz olmaya m ahal kalm aksızın her şeye takdimen boğazlar 
sahillerimizin tahkim i ve teslihi ve bu m m takam n emniyeti prensip
lerini tekarrur ettirmeğe hasrı gayret edildi....”

T. R. Aras raporunun devamında ana ilkelerin hemen hemen 
gerçekleştirilm iş olduğunu, bildiriyor ve Litvinof’la yaptığı özel gö
rüşme üzerinde şunları yazıyor :

“ Litvinof Karadeniz ile Baltık arasında harp sefinelerinin ser
bestçe müdahalesinde İsrar etmektedir...Öğleden sonra kendisiyle 
hususî buluştuk, Boğazı m üdafaa için ittifak meselesini sırf akade
mik mahiyette olarak A nkara’ya yazmıştım, aldığım cevapta bir şey 
anlayam adıklarını ve şümulünü bildirmekliğini yazdıklarını söyle
dim. Ve biraz daha beni tenvir etmesini istedim. Cevap olarak sizin 
teklifinizi kabul ediyorum daha çok siz bu bapta bir fik ir söyleme
lisiniz dedi. Bu cevap üzerine hayretim i görünce K arahan’dan gelen 
bir telgrafı getirtti bu telgraftan bana okuduğu bir kısımda Dr. Aras

(2) Bu görüş Liivinoi'un görüşme sırasında öne sürdüğü fikirdir.
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Atatürk ve İnönü ile görüşüp talim atını aldıktan sonra benimle bu
luştu ve (mükâlemede) mademki boğazları birlikte müdafaayı kabul 
etmiyorsunuz deniliyordu....Litvinof bu telgrafa burada vakıf olmuş 
ve...bana o günkü sözleri söylemiş ve bununla boğazları birlikte mü
dafaa etmeyi reddetmediklerini göstermiştir. Derhal işin içinde bir 
yanlışlık olsa gerek dedim. İhtimal, Karahan, aramızda umumi bir 
asistans olmadığından boğazları birlikte müdafaa edecek değiliz va
desindeki herhangi bir sözümü yazdığı gibi anlamış olması mümkün
dür.. ..Karahan’ı en son....Numan’m yanında gördüğüm için kendisin
den böyle bir söz geçip geçmediğini sordum. O da....mükâlemerniz sı
rasında, aramızda, asistans mı var diyerek geçen bir sözü bu surette 
anlamış olacağını söyledi....Litvinof...bu bahis açılmışken Boğazları 
ne vasıta ile tahkim  edeceğimizi sordu ve tahkim atın sırf inşaatına 
yardım edebileceklerinden bahsetti. Derhal...dedim ki, şimdi anlıyo
rum gazetelerde bir Alman Heyetinin A nkara’da, olduğunu okudunuz 
ve bu tahkim at ile alakadar olabileceği...hatırınıza geldi,... bu konuş
mamızdan memnun göründü...Boğaz müdafaasında ittifak bahsi de 
bu suretle kapanm ıştır....Aras”

Dikkati çeken bir nokta, Litviııofun T. R. A ras’m K arahan’a 
söylemiş olduğu bir sözü yanlış yorum layarak ittifak önerisinin Tür
kiye’den geldiği havasını yaratm aya çalışmasıdır. 1939 ve 1945 yıl
larındaki olaylarda da yine Sovyetler Türkiye’nin ittifak önerisi yap
tığım ve kendilerinin de sadece onun için kendi koşullarını bildirdik
lerini söyleyeceklerdir.

T.R. A ras’m telgrafının sonunda ittifak konusunun burada ka
panmış olduğunu söylemesi biraz erken karar verdiğini göstermek
tedir. Nitekim T.R. A ras’m aynı gün, 25 Haziran 1936 da Titulesko ile 
yaptığı görüşmeyi Dışişlerine bildiren telgrafında yazdıkları ve daha 
sonra Litvinof’la aynı konuya ilişkin görüşmesi Sovyetler Birliğinin 
yeni bir şekil denediklerini göstermektedir.

T.R. Â ras’ın telgrafı şöyledir.

“Titulesko bugün Karadeniz sahildarları arasında bir pakt ya
palım dedi. Hemen Litvinof ile konuştuk mu dedim. Evet Moskova’
dan soracakmış, kendisi bir fik ir söylemedi cevabını verdi. Litvinof 
müsbet cevap verirse benim dahi o vakit A nkara’dan soracağımı ve 
Türkiye’nin m mtıkavi paktlar’a müsait olduğunüf ancak Karadeniz 
Paktının m ahiyeti ve şumülü hakkında bir fikrim  olmadığını....”

T.R. Aras Titulesko’dan sonra hemen Litvinof la görüşüyor ve 
Dışişlerine şu bilgiyi veriyor :
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“Litvinoftan...bu Karadeniz paktı meselesini sordum. Titulesko’- 
nun kendisine böyle bir şeyden bahsettiğini ve Moskova’dan sordu
ğunu söyledi. Bunun m ahiyeti ne olabileceğini sordum. Deniz hudut
larımızı birbirimize temin etmek olur dedi, ve Bulgaristan’ın böyle 
bir işe dahil olmak isteyip istemiyeceğini sordu. Her halde Bulga
ristan bunu arzu eder, çünki bunda Balkan Paktında gördüğü m ah
zurlar olmadıktan m aada Bulgaristan’a Nöyyi muahedesinin men et
tiği deniz silahı yapmak hakkını tanım ak ifadesi dahi vardır dedi. 
Litvinof Bahrisefitte bir pakt yapılacaktır. Karadeniz de de yapılma
sı iyi olabilir m ütalâasında bulundu. Bundan Moskova’ya tervicen 
yazdığını anlıyorum. Cenevre’de Eden ile Boğazlar işinin rezerve du
ran prensipleri üzerinde anlaşalım  da İtalyanlar gelmeden evvel bü
tün esasları bitirmiş olalım fikrine iltihak ettim .”

Görülüyorki Karadeniz Paktı önerisinin Titulesko tarafından 
daha önce Litvinof la görüşülerek onun telkini ile mi yoksa doğrudan 
doğruya Titulesko’nun tarafından mı yapıldığı noktası pek açık değil
dir. Sovyet Dışişleri Bakanının T.R. A ras’a söylediği sözlerden, Tür
kiye’nin (İtalya gibi) duyarlı olduğu noktalara değinerek bu paktı 
Türkiye’ye olumlu bir açıdan göstermeye çalıştığı görülmektedir. 
Bulgaristan’ın katılması, Akdenizde yapılması ihtim al olan pakt ve 
özellikle İtalya’nın hatırlatılm ası bu am aca yönelmiş sözler olarak 
kabul edilebilir.

Karadeniz paktına gelince, Litvinof’un dediği gibi deniz sınırla
rını birbirlerine karşı güven altına alan böyle bir paktın Türkiye’ye 
yararı üzerinde fazla olumlu birşey söylenemezdi : Zira; Türkiye ile 
Sovyetler Birliği arasında zaten bir saldırmazlık paktı olduğuna ve 
(*) Romanya ise Balkan Paktı nedeni ile Türkiye’nin m üttefiki bu
lunduğuna göre, geriye kalan Bulgaristan’ın Türkiye’ye karşı bir sal
dırı hareketine girişmesinin hele bunu denizden yapması olanağının 
bulunmadığı açıktır. (*) '

Paktın am acı “deniz hudutlarımızı birbirimize temin etm ek” 
olarak gösterildiğine göre, yukarıdaki düşüncenin ışığı altında, yanı 
Karadeniz’den Türkiye’nin deniz sınırlarına bir saldırı olanağı bu
lunmadığına göre, tek ihtimal, Litvinof’un Sovyetlerin Boğazlar üze
rinde iyi niyetlerini teyid etmek istemesi, yani itimadı arttırm a ama
cıdır. Ancak, ilerde bazı vesilelerle görüleceği gibi, Litvinof’un Ka
radeniz sınırlarını müştereken dışarıya karşı temini tertibini düşün

(*) 1925 te Paris'te imzalanan «Dostluk ve Saldırmazlık paktı».
{*) bilindiği gibi Neulliy Anlaşması ile Bulgaristan'ın donanma yapması yasaklanmıştır.
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müş olması da olanaksız değildir ve bu durumda Boğazların birlikte 
savunulması sözkonusu olacaktır. Bu da Litvinof’un boğazların sa
vunması için yaptığı ittifak teklifi ile aynı kapıya çıkmaktadır. Nite
kim Montreux Konferansı sona erdikten sonra Litvinof’un Z. Apay- 
dm’a söylediği şu sözler Sovyetlerin Montreux arasındaki bütün bu 
pakt ve ittifak önerilerinin hangi am açla yapıldığına ışık tutmaktadır.

“Litvinof yoldaş, Konferansda geçen m ünakaşalardan malûmat 
verdikten sonra, Türkiye’nin takip ettiği siyaseti anlamadığını ve 
Montreux pozitif ve Konstrüktif olarak....Karadeniz ve Boğazların 
emniyeti için aram ızda veyahut Bulgaristan’ın da imzasına açık, 
Karadeniz devletleri arasında m ütekabilen yardım paktı ve boğazla
rın tahkimine muavenet teklif edildiği halde kabul edilmediğini 
söyledi...”

Buna cevap olarak T.R. A ras’m çektiği telgrafın birinci parağ- 
rafı şöyledir :

‘‘Karadeniz m isakı mevzuu etrafında Cenevre’de ve Montreux’- 
de Mr. Litvinof’la çok konuştuk Türkiye’ye faideli olan bir cihetini 
bulmak mümkün olmadı.”

T.R. Aras Moskova’ya gönderdiği talim atta şunları ilave etm ek
tedir :

“Geçelim umumi tedafüi ittifak mevzuuna, bunu vaktile teklif 
etmiştik. Moskova m uvafık görmedi. Hakları varmış, asıl her biri
mizi alakadar eden devletlerle her ikimizin hududu mevcut değildir. 
Biz de artık bu mevzuda durmaktan tamamile sarfınazar ettik. Bo
ğazları birlikte m üdafaa etmek bahsine gelince; Türkiye’nin deniz
den taarruza maruz tarafı yalnız Boğazlar değildir. Kaldıki tahkim 
olunduktan sonra nisbetle en endişeli m ıntıkası Boğazlar olamaz. 
O halde aramızda yapılması muhtemel ittifak muahedesinin şümul 
ve mahiyetinin iki tarafın  ihtiyacı ve lüzumuna göre tahdidi olması 
nekadar tabii ise, bunun yalnız muayyen bir devlete karşı olması ve
yahut yalnız Boğazlara hasredilmesi her iki tarafın ihtiyacına bir
den o kadar uygunsuz olur. Bütün bu vaziyetleri düşününce Türkiye’
nin Akdeniz’den uğrayacağı bir taarruza karşı Akdenize kuvvet çı
karıp çıkarm ayacaklarını bilmek bizim için evvela lazım olan pren
siptir. Eğer bunu kabul ederlerse Rusya ile aramızda yapılması faide
li ve iki tarafın  ihtiyacına uygun olarak m ütalâa edebildiğimiz im
kân şud ur: Türkiye Sovyet Rusya’ya taarruz eden her hangi bir dev
letin her türlü vesaitini Boğazlardan Karadenize geçirmemeyi taah
hüt eder. Diğer taraftan Rusya Akdeniz’de Türkiye herhangi bir
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taarruza uğradığı vakit asgari şu kadar kuvvetle ve tafsilatlı der
piş edilecek kudrette donanma ile ve kezalik tafsilatı tesbit edilecek 
kuvvette hava kuvvetlerde Türkiye’nin talebi üzerine derhal Türkiye’
nin yardımına geleceğini taalıhüd edecektir. Tabii böyle karşılıklı 
taahhüdün tatbikatına aid proje ve planları Erkân-ı harbiyeler tanzim 
eder ”

Montreux Konferansının birinci devresi sona ereceği sıralarda, 
Şovyetlerin yeni Boğazlar rejim ini Karadenizi kapatacak şekilde so
nuçlandırm ak için gayret sarf ettiği yolundaki haberlerin artm ası üze
rine Litvinof basm a bir açıklam ada bulunmuştur. .25 Haziran 193.6 
tarihini taşıyan bu açıklam a şöyledir : . • ,.,

The Soviet Government is seeking no other object than to extend 
the principle of the lim itation of the tonnage of non riverain States 
in Black Sea...., to such a point that there should rem ain no m ena
ce to the Black Sea States, or any necessity for the extensive increase 
of their naval forces in the Black Sea. At the same time the Soviet 
Delegation cannot but object to the attempts to lim it the transit 
through the staits of warships of the Black Sea States......The Soviet
Union requires of transit for the purpose of visits of courtesy and of 
communication between its naval bases in various seas, and for no 
other purpose ”

Konferansın birinci kısmı sona erdiğinde T.R. Araş Dışişlerine 
gönderdiği raporda Litvinof’un bildirisine de yer vererek şunları 
söylüyor : . r

“Bu akşam arkadaşlarla içtimaimızda vaziyeti m ütalaa ettik. 
Normaldir. A ncak mukaveleyi şartiyede Türkiye’nin m uvafaka
tinin ithali bizi ileride m üşkülata maruz bırakabilir kanaati umu
midir Otomatik olması tercih ediliyor. İngilizlerden bu hususta
bir metin aldığım vakit aynen arzedeceğim.....

Ruslar Boğazlar’dan geçmek şartlarına riayet suretiyle başka
kayda tabi olm ayarak girmek ve çıkm akta İsrar ediyorlar Diğer
taraftan  Ruslarla aramızda ihtilaf mevzuu kalan müsadei mahsusa 
hükmünün bizim için kabul olunsa da ileride müşkülatı mucip ola
cağı düşünülüyor. Rusların matlubu olan hususun bir taraflı 
veya iki taraflı halli tam am en İngiltere ile Japonya'nın 
rızalarına bağlı durmakta olduğundan zaman gelince diğer devlet
ler tarafından bize kabul ettirmeğe kalkarak tatbik, eğer diğer dev
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letler iki taraflı kabule Ruslarla anlaşırsak tam zamanında bizim ve 
yalnız müsadei m ahsusadan feragatim ize müsaade buyurmanızı is
tirham ederim. Şimdiye kadar böyle bir şartın vücudu her noktada 
Ruslarla anlaşm ış olarak gelmediğimizi göstermiş ve fakat bir hay
li noktada beraberliğimiz ve birlik hareketimiz ve kezalik İngiliz
lerle de az çok bu suretle görünüş hayli kuvvet vermekte bulun
muştur.”

Konferansın birinci dönemi sonunda delegasyon tarafından ha
zırlanan bir not bu devre içindeki olayları özellikle Sovyet görüşle
rini geniş ölçüde alm akta ve kısaca Türk görüşünü buna eklemek
tedir.

“Tituleskö’nun teklifi üzerine Litvihöfla b ir ' Karadeniz paktı 
hakkında görüşülüyor. Litvinof bunun gayesinin deniz hudutlarını 
karşılıklı temin etmek olduğunu söylüyor.

Projemizin altıncı maddesinin müzakeresi esnasında evvela 
Ruslar söz alarak, ilk fıkradaki “Harp sefineleri ve muavin gem iler” 
tabirini Karadeniz’de sahildar olmayan devletlerin harp sefineleri 
ve muavin gemileri tarzında tadili ve bir de geçmesi memnu olan 
denizaltı gemilerine tayyare gemilerinin de ilavesini teklif etti. Rus
lar Lozan muahedesinde Karadeniz Sahildarlarının Akdenize çıka
cak gemileri için tahdidat olmadığını ve Sovyet Rusya’nın Karadeniz 
ve Baltık Lim anları arasındaki muvasala hakkını tanım ak lazım gel
diğini ve Karadeniz tezgahlarında yapılan gemilerin mürettep ol
dukları diğer üssü bahrilere ve keza başka denizlerdeki tezgahların
da inşa edilen gemilerin de Karadeniz filolarına iltihak edebilmele
rinin menedilmesine bir sebep olmadığını söyledi. Rusların teklif et
tiği 7 nci maddenin esası şudur :

A — Bizim projemizdeki Türkiye’nin hali harpte, bitaraf kal
ması şıkkı mevzubahis ediliyor. Buna mukabil deniliyor ki; Karade
niz sahildarı devletler muharip değiller ise, harp gemileri serbest bir 
surette m ürur edebileceklerdir. Şu kadar ki muhariplerin gemileri 
geçemiyecektir.

B — Karadeniz’e sahildar devletlerden biri muharip olduğu tak
dirde, sahildar olmayan devletlerin donanmaları boğazlardan geçe
meyecektir.

Ruslar ayrı zamanda âzami tondan fazla ve? 25.000 tona kadar 
olan gemilerin Boğazlardan geçmesi için müsaadei mahsusa alın
ması kaydına itiraz etmişlerdir. Ruslar donanmalarının harice çık
masının yeni kayıtlara tabi olmasında m üteessirdirler.”
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Türkiye’nin görüşü hazırlanan notta şöyle ifade edilmiştir.

“14.000 tondan fazla harp gemilerinin müsaadei mahsusa il» 
geçmesi hususu büyük bir m üşkülata maruz kalm adan tatbik olu
nabilir.

Otomatik giriş-çıkış yalnız Ruslar için kabul edilirse Rusların 
Karadenizde büyük bir donanma bulundurm alarının teşviki olan 
bu hal emniyetimizin aleyhinedir.”

Bu düşüncelere karşılık, Türkiye’nin Karadeniz’deki Sovyet do
nanm asının kısıtlanm ası gibi önerilere itibar etmemek, aksine yaban
cı donanm aların tonajını kısıtlam ak gibi, Sovyet çıkarlarına tam a
men uygun ilkeleri de başından beri savunmuş olduğu unutulma
malıdır.

Konferansın birinci devresi böylece sona ermiştir. Ayrıca Mil
letler Cemiyeti toplantısı girdiğinden Montreux Konferansı ancak 
6 Temmuz 1936 tarihinden yeniden başlamıştır. Bu arada kurulan 
teknik kom iteler çalışm alarını sürdürdükleri gibi delegeliğimiz de 
diğer delegeliklerle askıdaki soruların çözümlenmesi için görüşme
ler yapmıştır. Öyle anlaşılm aktadır ki, pek çok sorunlarda bu anlaş
maya varılm asını sağlayan bu görüşmeler sonucunda Sovyetler Bir
liğinin o zam ana kadar tutumu da dahil olarak durumun yeni bir 
değerlendirilmesi yapılmış ve bunun sonucuna göre de ikinci devre
de İngiliz projesinin görüşmelere esas olarak alınm asında yarar gö
rülmüştür.

Sovyetlerle en büyük ihtilâfın Boğazlardan büyük gemilerin 
geçişi işi olduğunu belirtilmişti.

Z. Apaydın Moskova’da 26 Haziran 1936 tarihinde Stam anyakof 
ile yaptığı görüşmeyi şöyle bildiriyor :

“1. Stam anyakof’un cevabı ikinci maddededir.

2. T. R. Aras... hareketinden evvel K arahan’a Sovyetlerin Karade
niz filosuna istisnai muamele yapılamayacağım söylemiş ve 25.000 
tona kadar gemilerin çıkm asının Türkiye’nin müsaadesine bağlan
mış olması Komiserler Meclisinde teessürü davet etmiştir....25.000 to
na kadar olan gemilerin....çıkmasının Türkiye’nin müsaadesine raptı
 dost Türkiye tarafından Sovyetler üzerinde bir tazyik manasını
taşıdığı şeklinde anlaşılmıştır. Bu mühim anda....proje üzerinde mu
tabık kalarak Konferansa gitmeğe bilhassa, ehemmiyet vermiştir. Bu
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olmayınca Litvinof’a vasî selâhiyetler vererek işi Montreux’de bu da
irede tanzim etmesini Sovyet Hükümeti kararlaştırdı....Türkiye Hü
kümeti de....Aras’a vasi selahiyetle proje üzerinde Litvinof ile anlaş
mak im kanı aram ak talim atını versin...Aglebi ihtimal 6 Temmuz da 
başlayacak olan ikinci içtim alara kadar bir şey yapılamayacaktır.... 
Konferansın ikinci safhasına tabiidir ki İtalya da gelecektir. Tahmin
lere göre vaziyet hayırhahane olam ayacaktır.”

Cevaben Moskova’ya gönderilen talim atta herhangi bir taahhüt 
alma havası yoktur. îşi tamamen uluslararası seviyede tutmak isten
mektedir.

“Esasen bu gibi meselelerin halli murahhas Heyetimize verilmiş 
olan selahiyet cümlesinden bulunmaktadır. Onun için telgrafımızın 
ikinci maddesini aynen A ras’a vermekle iktifa ediyoruz.”

T.R. Aras 28 Haziran 1936 tarihinde Cenevre’de Eden ve Litvinof 
ile görüşmelerinin sonucunu şöyle bildirmektedir.

“Madde 3 — Harp gemilerinin Boğazlardan geçmesi meselesin
de Ruslar... ve İngilizler ile Cenevre’de cereyan eden hususi mükale- 
meler neticesinde hemen hemen anlaşm a olmak üzere gibidir....

Litvinof Rusların donanmalarını tezyid niyetinde olduklarını 
söyledi....Rusların büyük zırhlı meselesi olduğu gibi durmaktadır. 
Münakaşa sırası henüz oraya gelmedi. Mamafih kendileri ile çok sa
mimi münasebetimiz devam ediyor. Müzakerelere girmemiş olmakla 
beraber Bahrisefit Baltık denizi ve Karadeniz münasebatı üzerinde 
şöyle bir teklif (yapılması) muhtemeldir. Ruslar Baltık denizinden 
Karadenize gemi getirm ek ihtiyacında kalırlar ise bunu Türkiye ile 
görüşerek Türkiye’nin m uvafakati ile yapacaklar. Bunun hem kendi 
hem bizim m enfaatlerim ize mutabık olmadıkça yapılmayacağını zım
nen anlatm ak istedi. Eden’i bu konuşmamızdan haberdar ettim o da 
...aynı şekilde Türkiye’nin m uvafakatine tabi olmak şartı ile aynı 
haktan istifadeye hazır olduğunu ve Türkiyen’in m uvafakatini kıs
men veya tam amen vermekte yahut reddetmekte serbest olacağını 
söyledi.”

Sovyetlerin bu defa Karadeniz’e geçiş konusunda anlaşm ak is
temeleri ve takdir hakkını Türkiye’ye bırakmaya^razı olmaları şek
lindeki bu yeni unsur Türkiye’de şöyle değerlendirilmiştir. (*)

D  Bu telgrafın Atatürk'le görüştükten sonra İnönü tarafından yazıldığı kayıtlıdır.



“2. Baltıktan Karadeniz’e kadar gemi geçmesi ya bize karşı
dır ya da bizimle beraber Akdeniz’de bir hedefe karşıdır. Bu sebeple 
bu hal için muvafakatimiz şartı kafi tem inattır. Denizaltı gem ileri
nin Karadeniz’e geçmesini Ruslar isterlerse mülahaza aynıdır. Yani 
aleyhimizde bir ihtimal için hükmetmemelidir. Beraber isek bu ayrı 
bir anlaşm a meselesidir.”

T.R. Araş Cenevreden Litvinof ile görüşmesi hakkında şu telg
rafı yollamıştır :

“Litvinof şimdi ziyaretime geldi. Rusların Karadeniz’deki kuv
vetlerinin girip çıkmasında tahdidat gösterilmesi memleketinde Tür
kiye’den beklemedikleri bir şey ve elemli bir tesir yapm akta oldu
ğunu söyledi. Kendisine davamızın onlara m atuf olm aktan ziyade 
Akdeniz’den bizim için zararlı olabilecek bir zamanda büyük gemi
nin Karadeniz’e geçerek bu denizde herhangi bir sahilde bulabile
ceği bir istinadla askeri sevkiyatımızı icabında ihlâl etmesi endişesi 
olduğunu söyledim. O halde, dedi, birlikte Akdeniz’den büyük bir 
gemi geçmesi ihtimaline ve teklifine mukavamet edelim ve buna 
mukabil bizim hakkımızdaki müsadei mahsusa kaydını kaldıralım. 
Cevabımda bu hususda bir şey diyemiyeceğimi ancak Akdeniz’den 
Karadeniz’e 15.000 tondan büyük gemi geçmek talebi sureti kafiyede 
ortadan kalktığı ve işin sadece bir Türk ve Rus işi haline geldiği 
vakit anlaşm ak için bir mevzu aram ak arzusu ile vaziyetin tekrar 
m ütalaası için A nkara’ya m üracaat edebilirim dedim ”

T. R. A ras’m, Sovyetlerin özel izni hükmü kaldırılm adıkça söz
leşmeyi imzalamayacakları, ve bu duruma bir çare bulunması gerek
tiği düşüncesinde olduğu görülmektedir. Telgrafın devamında bunu 
şöyle anlatıyor :

“Madde 2 -—- Akdenizlilerin bir taraf olarak yalnız Rusya’nın 
büyük gemi geçirmesine razı olacakları mümkün olmakla beraber 
kolay zannetmiyorum. Karşılıklı olduğu takdirde hususi müsaadeye 
tabi olması kaydının idamesi tabiidir. Ancak bir taraflı kalmasına 
rıza gösterildiği halde Burslar hususi müsaade kaydının kaldırılma
sında İsrar edeceklerdir. Hatırım a gelen şudur ki bunu kaldırmadık
ça Ruslar imza etmeyeceğine göre ve bu defa onların imza etmeme
sinin m anası evvelki vaziyetin aksi m anada tesir yapacağına naza
ran vaziyeti m ütalaa etmek zaruri görünüyor....Acaba herhangi bir 
m enfaat karşılığında Rusya ile aramızda meri olan A nkara Protoko
lüne atfen bu vesikanın m eriyeti müddetince hususi müsaadenin 
otomatik olarak verileceğine dair mektup teati etmek veyahut baş
ka bir hal bulmak hususunda emirlerinizi istirham  ederim.”
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Dışişlerinden T. R. A ras’a çekilen talim atta bu görüşün 
uygun bulunduğu bildirilmektedir.

“1. Akdeniz Devletleri yalnız Rusların büyük tonajda gemi çı
karmalarını kabul ederlerse bizim müsadei mahsusayı prensip ola
rak Ruslara kabul etirip A nkara Protokolünün devamı müddetince 
bu müsaadenin otomatik olarak verildiğini bir mektup ile bildirmemiz 
kabul olunur bir haldir.

2. Eğer Akdeniz devletleri de aynı hakkı isterlerse hem onlarm 
hem de Rusların giriş çıkışını müsaadeye bağlam ak kabul olunur.”

Türkiye bu sorunun çözümlenmesi için yollar ararken bazı dik
kat çekici gelişm eler göze çarpmaktadır. Z. Apaydın 1 Temmuz 1936 
tarihli telgrafında şunları bildiriyor :

“Bu gün Pravda gazetesinin baş makelesinde Boğazlar için Türk 
projesi tetkik olunmakta ve Türkiye’nin Sovyetlere dost olmayanların 
nüfuzundan m üteessir olduğuna, vaziyetin ümit edildiği kadar dos
tane olmadığına işaret edildikten sonra....Türkiye’nin emniyet işini 
geniş m ikyasta tanım ağa amade olan Sovyetlere de yalnız Karade- 
nizde değil diğer denizlerde de emniyetini müdafaaya imkan bıra
kılması kaydolunmaktadır.”

Yani Pravda bir taraftan  Karadeniz’de emniyet işinin çözüm
lendiğini kaydederken, Şovyetlerin bu fırsattan faydalanarak diğer 
denizlerdeki emniyet işini de yoluna koyuvermesine karşı çıkanları 
kınamaktadır. Büyükelçi m üteakiben şu bilgiyi veriyor :

“Madde 1 — Bugün İzvestiya projesinin Sovyetlere düşman 
devletlerin tesiri altında yapıldığı, Boğazların tahkim i hakkında sipa
riş alanların bunda alâkası ihtim alini yazm aktadır.”

Moskova’dan üst üste gelen bu iki telgraf Şovyetlerin basın yolu 
ile bir propaganda kam panyasına girişmek üzere olduklarını göste
riyor. Dışişlerinden T.R. A ras’a çekilen talim atta da bu hususa de
ğinilmektedir.

“Evvela Pravda şimdi de îzvestia, Projemizin Rus düşmanı dev
letler tesiri altında yapıldığını nahoş bir surette yazıyorlar. Tass 
Ajansı da tebliğ ediyor. M atbuatın karşılıklı hiddetli bir polemiğe 
girmesi pek yakındır. Litvinof’un dikkatini celbetmek takdirinize 
frıevdudur. İsmet İnönü.”
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T.R. Aras şu bilgileri vermektedir :

“Bu gün içtim ain acı bir kısmı Litvinof’la aram da geçti. Sovyet 
Hariciye nazırı Sovyet gem ilerinin Karadeniz’den istediği gibi girip 
çıkm asını m üdafaa etti. İngilizler tam müsait olmadılar. Karadeniz’
deki tahdidatı Akdenizde yapmıyoruz fakat gerek Boğazlardan ge
rek harp halinde iki taraf denize geçecek gemiler meselesinde müsa
vat istediler. Ruslar Boğazların emniyeti meselesinde bizimle an la
şabileceklerini ileri sürünce İngilizler sustular fakat dikkatli bak
tılar ve başkalarının söze karışm asını beklediler. Paul Boncour bu
nun üzerine, Türklerden rica ediyorum Ruslarla anlaşıp bir şey teklif 
etsinler dedi. İngilizler, çok muvafık, anlaşıp getirecekleri teklife 
göre biz de vaziyetimizi ve mütalâamızı söyleri? dediler....”

Görüldüğü gibi Litvinof, serbestçe girip çıkma hakkının tanın
masında İsrar ederken bunun Türkiye için doğuracağı riskler söz 
konusu olunca sanki, mesele Türkiye’ye kalırsa nasıl, olsa iki dost 
arasında hallolunur kabilinden konuşmaktadır. Derhal görüşmelere 
karışan T.R. Aras söylediklerini şöyle bildiriyor.

“....Müdahaleye m ecbur olduk. Evvel emirde heyetin Sovyetlerin 
ve bir büyük gemisinin geçmesi için iki şartlı projemizdeki mevcut 
teklif hakkmdaki m ütalaayı bilirsek vaziyet aydınlanmış olur dedim. 
Sovyetler bizim projemizdeki teklifimize asla m uvafakatları olmadı
ğını ifade etti. Bende sıramızdaki farkı izah için Sovyetlerin müsaa
deyi mahsusa kaydına itiraz ettiklerini sandığımı anlatırken Litvinof 
hayır,.:', hiç bir şart olmaksızın ve hiç bir m iktara tabi olmaksızın 
serbestane girip çıkm ak isteriz dedi...”

Bundan sonra T.R. Aras ile Litvinof arasında bir seri konuşma
lar yapılmıştır. Aras bunları şöyle anlatıyor :

“Tabii tamamiyle reddettim Sovyetlerin....Projenin 7 nci mad
desini tadil teklif i....üç esası ihtiva etmektedir.

1. Karadeniz devletleri asıl muharip oldukları halde Karadeniz 
ve Boğazların har içinde.... bir m uharebe olduğu takdirde muharip
lerin Boğazlardan geçmemesidir. Bunun m anası hariçteki bir muha
rebenin Karadeniz’e intikaline m üm anaat etmektedir. Bunu biz de 
m üdafaa ettik, kabul edildi.

2. Karadeniz devletlerinden birisi Karadeniz haricindeki bir 
devletle muharip olduğu halde hariçteki devletin gemilerinin Boğaz
lardan geçmemesi ve fakat Karadenizdeki devletin Boğazlardan
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dışarıya girip çıkmasıdır. İngilizler ve Fransızlar derhal bunu red 
ettiler ve müsavi muamele istediler....

3. Harp halinde Cemiyeti Akvam kararile mürura, mmtakavî 
misaklarm derpiş ettiği yardım için gemilerin Boğazlardan geçme
sine dairdir.

....Yukarıdaki toplantıda en mühim iş, yukarda arz ettiğim Rus 
talebidirki, bu cihet hal olunursa bizim için mukaveleye ait esaslı 
noktalar hal edilmiş addolunabilir.

“............... İçtim a esnasında ve ondan sonra yalnız Ruslar ile vaki
görüşmemizde işin ciddi bir safhaya girdiği görüldü,...

Madde 1 — Projemizin en esaslı ahkamında m utabakat hasıl 
olabileceği anlaşılm ıştır İngilizlerle vaki görüşmemiz neticesin
de  Boğazlar komisyonunun ilgasına muhalefet etmemeleri temin
olundu......

Madde 2 — Hayreti mucip olan en mühim nokta Rusların üssü 
bahrileri arasında bila kaydı şart m uvasala talepleri teşkil etti. Ak
denizliler hafif vaziyet olarak işi Ruslar ile bizim mücadelemize bı
raktılar...şiddetle red ettiğimiz bu mevzuun...umumi içtimada görü
şülmek üzere... terkine karar verildi... (Litvinof)un... k a t’i surette vaz 
ettiği talep Karadenizden Akdenize diğer denizlerden Karadeniz© 
Rus Kuvvetlerinin serbesti! mururudur. Bunda müsaade kaydını şid
detle red etti. Hatta Münferid gelmek şartına bile prensip itibarile
kuvvetle itirazlarda bulundu Fakat bu son noktayı....kabul edecek
görünüyor....İngilizler...Karadenizde elyevm mevcut olan bir geminin 
çıkması halinde m ütekabiliyet istemeyeceklerini ifade ettiler. Fakat 
müstakbel küvetler üzerinde rezerve kaldılar.... Litvinof... eski dostlu
ğa darbe vurduğumu ifaade etti...Rusların Karadenize hapsetmek.... 
hedefini gütmekte devam edersek Konferansı resmen terk edeceğini 
bildirdi...”

“Madde 3 — ... vaziyeti arakadaşlarla muhakeme ettik. Rusla
rın Konferansı terk etmesi m uhakkak görünüyor ve...bunun manası 
bittabi Lozandakinin tam amen zıddıdır. Ve doğrudan doğruya bizim 
aleyhimizde bir müdafaadır. Münferiden geçmek şartıyle Karadeniz 
sahildarlarmm gemilerini tonaj tahdidatına tabi tatm aktaki mahzur 
Ruslarla, hasıl olacak vaziyetin m ahaziri ile kabili kıyas değildir ka
naatine vasıl olduk. Bu günkü halde Sovyet Flükümeti zaten bu iste
diği haklara maliktir. Halbuki yeni aranjm anda noktai nazarları
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kabul olunur ise gene iki türlü tahdidata tabi oluyorlar.... İngilizler 
Londra’da Ruslar ile neticeye varm ak üzere bulunan deniz itilafını 
temin için bu işte onlara fazla muarız olm aktan çekiniyorlar. Bahri 
itilâf olur ise Ruslar bu noktada daha tahdidata uğramış olacaklar
dır ki bu da 8.000 tondan..yukarıda kruvazör yapmak memnuniyeti
dir...Bütün bu m ülahazat önünde Pazartesi içtimamda bahri sefit 
sahildarları m ütekabiliyet talep etmemek şartı esasiyle Rusların mü- 
tekaddem ihbarile ve münferiden geçmek üzere büyük tonajda gemi 
geçirm ek taleplerini kabul etmek muvafık olacağını ve bunun em
niyetimiz itibarile de ciddi surette bir mahzuru olmadığı kanaatine 
vardık.

Madde 4 — İtalyaıılar konferansa acele olarak geleceklermiş,., 
bilhassa Ruslarla ihtilaf kalırsa büyük m üşkülâta uğranmaklığımız 
melhuzdur.

T.R. A ras’ın telgrafı üç önemli noktaya dikkati çekmektedir.

a) Sovyetlerin bu meseleden dolayı Konferansı terketmeleri 
Sovyet Türk ilişkilerinde Türkiye’nin istemediği yönde bir değişik
liğin ve belki de bir anlaşm azlığın başlangıcı olacaktır. Sovyetlerin 
yokluğunda bir sözleşme im zalansa bile bu sözleşmenin uzun süreli 
olması beklenemez. Ayrıca henüz Batı ile ilişkileri iyi durumda ol
mayan Türkiye Sovyet Dostluğunu kaybetme durumuna düşecektir.

b) îngilizlerin Deniz silahlarının azaltılm ası konusunda Sovyet- 
ler ile bir anlaşm aya varm ak üzere olduklarından, Boğazlar konusun
da Sovyetlere pek karşı çıkm ak istemedikleri düşünülmektedir.

c) Önemli olan meselenin bir Türk-Sovyet uyuşmazlığı halin
den çıkmasıdır.

T.R. A ras’m bu görüşleri A nkara’da uygun görülmüştür. Dışiş
lerinden Montreux’ye çekilen talim atta şöyle deniliyor.

“Teklifiniz veçhile Akdeniz devletleri m ütekabiliyet talebi et
memek şartıle Rusların mütekaddem ihbar ile ve münferiden geçmek 
üzere büyük tonajda gemi geçirm ek taleblerini kabul etmek zaruri
dir. Heyeti Vekile kararı ile tebliğ olunmuştur...İsmet İnönü”

M ontreux’ye bu talim at gönderilmekle beraber Sovyetlerin ta
lebinin Türkiye’de hiçte iyi karşılanm adığı açıktır. Ayni gün Dr. 
A ras’a çekilen şu telgraf Türkiye’nin Sovyet isteklerinden muğber 
olduğunu göstermektedir.
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“Litvinof’un müsadesiz ve tahdidsiz, hiç bir şartsız giriş ve çı
kış talebi inanılmaz bir harekettir. Onların en yüksek talebleri şim
diye kadar 25.000 tona kadar gemilerin münferiden ve yalnız sulh 
zamanında yalnız çıkıştan ibarettir.

 şimdi bu talebi de mi artırdılar. Eğer böyle ise Sovyet politi
kasında esaslı bir müzmarre teşhis koymuş oluyoruz. Anlaşılıyorki 
Ajans Tass provokasyondan dünkü celsenizi hazırlam ak için imiş. 
Kati bir surette reddetmeniz çok iyi oldu. Aradaki dostluğu tamin ile 
ihlal etmek kararının mesuliyetini alm ışlarsa tedbirsiz kalacak deği
liz.

....İnönü.”

Görülüyor ki Türkiye Litvinofun tam istediği şekilde bir ser 
bestiyi vermekte kararlıdır ve Rusların Karadenizle doğrudan doğ
ruya ilgili olmayan çıkarlarını Türkiye dostluğu sözleri ile Boğazlar 
sözleşmesi sırasında çözümlemek istemiş olmalarının samimi ve 
dostça bir anlam taşımadığı kanısındadır.

Konferansın ikinci devresinin başlam asına bir gün kala îngiliz- 
ler Türk Projesinde bazı değişiklikler yaparak hazırladıkları yeni 
projeyi Konferansa, sunmuşlardır. T. R. Aras bu olayı şöyle veriyor.

“1. îngilizler dün sabah Türk projesinin yeni tarzı tahriri ııamı 
altında bir proje sundular. Birkaç noktası tadil ve bir maddesi ıslah 
edilirse, ki bu bapta İngilizlerle aramızda hemen hemen m utabakat 
hasıl olmuştur, tamamiyle lehimizde ve bu. vadide bizim projeden bile 
geniş ahkâm ihtiva eden çok (iyi) bir zihniyet altında kaleme alınmış
tır. İngilizlerle m utabık olarak bu projenin Konferansın sonraki müza- 
keratı için mevzu ittihaz edilmesinde bir mani görmediğimizi ifade 
ettik.

Ruslar... buna itiraz ettiler. Nihayet... iki metnin beraberce mü
zakeresi karargir oldu....

Ruslarla malum hususta ( * )zaruri m uvafakati söyledim, mü
nasebetimizde kısmen salah hasıl oldu...Vaziyet henüz aydınlanmış 
değildir.

i*) Önceden ihbar ve münîeıid geçmek ve Akdenizliler karşılıklı istememek şaıtile 
Rusların Boğazlardan büyük gemi geçirmeleri
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Söz konusu İngiliz projesi metni Şöyledir :

Türk Mukavele Projesinin Müttehit Kraliyet 

Murahhas Heyeti tarafından tevdi edilmiş 

Yeni şekli

Montreux, 6 Temmuz 1936.

BAŞLANGIÇ

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan’da imza edilen Sulh Muahedesi
nin 23 ncü maddesile kabul olunan prensibi, Türkiye’nin emniyeti çer
çevesi dahilinde, mahfuz bulundurmak suretile, Boğazlar umumî tâbi
rine dâhil Çanakkale Boğazında, M arm ara Denizinde, ve Boğaz mü
rur ve seyrisefaini tanzim arzusile mütehassis opan .............................
Devletleri işbu Mukaveleyi, Lozan’da imza edilmiş olan Mukavelenin 
yerine ikame etmeği kararlaştırm ışlar ve bu hususta her biri kendi 
selâhiyet sahibi M urahhasları olarak şu zevatı tâyin etm işlerdir :

Madde 1. —

Yüksek Âkit Taraflar Boğazlarda denizden transit prensibini ta
nır ve beyan ederler.

Zikri geçen transit ve seyrisefain bundan böyle işbu mukavele
nin ahkâmile tanzim edilecektir.

KISIM 1.

TİCARET GEMİLERİ

Madde 2. —

Ticaret Gemileri tâbiri, işbu Mukavelenâmenin ikinci kısmı ile 
istihdaf edilmiş olan, bütün gemilere tatbik olunur.
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Madde 3. —

Sulh zamanında, Ticaret gemileri, işbu Mukavelenamenin 4.—cü 
madesi ahkâm ı kaydı ihtirazisi altında, hiç bir merasime tâbi olm ak
sızın, Sancağı ve yükü ne olursa olsun, gece ve gündüz, tam bir 
seyrisefain ve transit serbestisihden istifade edeceklerdir. Bu gemi
ler Boğazlardaki bir Türk limanında durmaksızın Boğazlardan tran
sit olarak geçecekleri zaman, işbu Mukavelenamenin bir num aralı 
lâhikasile istifasına müsâade edilenlerden maâda, hiç bir resim ve 
mükellefiyete Türk Makarnatı tarafından tâbi tutulmayacaklardır.

Boğazlardan geçecek olan Tiacret Gemileri bir num aralı lahika 
mucibince alınabilecek olan resim ve mükellefiyetin istifasını kolay
laştırmak maksadile, Türkiye Hükümeti tarafından gösterilen mev
kilere, isimlerini, tabiiyetlerini, ■ tonajlarını, gidecekleri yeri ve nere
den geldiklerini bildireceklerdir.

Madde 4. —

İçinde veba, Kolera, sarı-humma, lekeli-humma vak’aları veya 
çiçek hastalığı zuhur eden veya yedi günden az bir zaman evvel zu
hur etmiş olan Gemiler ve keza beş defa 24 saatten az bir zamandan
ken bulaşık bir lim anı terketm iş olan gemiler, Türk Makarnatı tara
fından gösterilebilecek Sıhhiye Memurlarını alm ak için Boğazlar 
methali yakınında bir sihhiye mevkii önünde duracaklardır. Boğaz
lardan çıkarken Sıhhiye istasyonuna bırakılacak olan bu memurlar 
dolayısiie resim ahnmıyacaktır.

Yukarıdaki fıkra ile istihdaf edilmiyen ve Ege denizinden Bo
ğazlara giren her Gemi Türkiye Makarnatı tarafından Türk nizama- 
tı mucibince vaz edilen sıhhî muayeneye tâbi olmak üzere Boğazlar 
Methali civarındaki Sıhhiye mevkii önünde tevakkuf edecektir. 
Usulü dairesinde sıhhiye patentesini haiz olan Gemiler halikın
daki bu muayene olduğu kadar süratle gece ve gündüz yapılacak ve 
işbu Gemiler geçişleri esnasında. Boğazların başka hiç bir. mevkiinde 
durmaya m ecbur tutulmayacaklardır.

Madde 5. —

Harp zamanında, Türkiye bitaraf kaldığı takdirde üçüncü ve 
dördüncü maddeler hükümlerinin mahfuziyeti kaydile Ticaret G e
mileri, Boğazlarda transit ve seyrisefain serbestisinden müstefid 
olacaklardır. Klavuz alm ak ihtiyaridir.
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Madde 6. —

Harp zamanında, Türkiye muharip bulunduğu takdirde, b itaraf 
ticaret gemileri, hiç bir suretle düşmana muavenette bulunm am aları 
şartiyle, transit ve seyrisefain serbestisinden istifade edeceklerdir. 
Bütün Gemiler Boğazlara gündüz girecekler ve geçiş, talep üzerine, 
kendilerine Türk M akam atı tarafından gösterilen yoldan vukubula- 
caktır.

Fasıl II.

Harp Gemileri ve Muavin Gemiler

Madde 7. —

Aşağıdaki sekizinci Maddede derpiş olunan istisna kaydı ihtira- 
zisile işbu Mukavele nazarında muavin geminin tarifi 25 M art 1936 
tarihli Londra Muahedenâmesinin 1.—inci kısm ının 1.—inci b—6 
Maddesinde mezkûr tarifdir.

Madde 8. —

“Muavin Gem iler” tâbiri deniz kuvvetlerine mahsus mayi mah
rukat vesaire veya erzak ve mühimmat nakli için betahsis inşa olu
nan Donanmaya âit muavin gemilere şamil değildir.

Madde 9. —

Sulh zamanında, Denizaltı Gemileri müstesna, harb gemileri ve 
Muavin Gemiler, ister kara Deniz’e sahildar devletlere aid olsun, is
ter bu denize sahildar olmayan devletlere aid bulunsun, sancakları 
ne olursa olsun, hiç bir vergi ve mükellefiyete tâbi olmaksızın Bo
ğazlardan geçmek serbestisinden istifade edeceklerdir. Ancak bu 
Gemiler aşağıda tasrih olunan şerait altında ve gündüz Boğazlara 
gireceklerdir.

Madde 10. —

Boğazlardan geçecek harp gemileri ve muavin gemiler için 15 
gün evvel Türk Hükümeti diplomasi tarikile haber verilecektir. Bu 
ihbarda gemilerin gidecekleri yer, isim, tip ve adedleri ve Boğazlara 
giriş tarihi gösterilecektir. Eğer bu tarih değiştirilecek olursa, yeni 
giriş tarihini bildirmek üzere 3 gün evvel ihbarda bulunulacaktır.
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Boğazlardan her geçiş, ilk ihbar tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
icra edilecektir. Bu müddetin inkizasmdan sonra, 15 günlük yeni bir 
ihbarda bulunulacaktır.

Geçiş esnasında, Kuvayi Bahriye Kumandanı, Çanakkale ve İs
tanbul Boğazı methalindeki bir işaret istasyonunda tevakkuf etmek 
mecburiyetinde kalm aksızın emri altında bulunan kuvvetin hakikî 
teşekkülü ile bu kuvvete âid bütün mütemmim malûmatı bildire
cektir.

Madde 11. —

Herhangi bir zamanda Boğazlarda transit halinde bulunabile
cek olan bütün ecnebî bahri kuvvetin azami tonaj yekûnu geçiş es
nasında filî hizmette bulunan Türk filosu tonaj yekûnunun nısfını 
tecavüz etmiyecek veyahut filî hizmette bulunan Türk filosu tona
jının yarısı işbu rakam a baliğ olmadığı takdirde 15.000 On beş bin 
tonu geçmiyecektir.

Bununla beraber işbu maddenin mukaddem fıkrasında derpiş 
edilen kuvvetler 9 gemiden fazlasını ihtiva edemeyecektir.

Kara Denize sahildar veya gayrı sahildar devletlere mensup 
olup da 14.—üncü maddenin ahkâm ına tevfikan Boğazlar dahilindeki 
bir Türk lim anını ziyaret eden gemiler bu tonaja dahil olmayacak
lardır.

Madde 12. —

Boğazlarda transit halinde bulunan harp gemileri hamil olabi
lecekleri Tayyareleri hiç bir halde istimal edemiyeceklerdir.

Madde 13. —

Boğazlarda transit halinde bulunan harp gemileri, sakatlık ve
ya deniz arızası hâlleri hariç olmak üzere, geçişleri için kendilerine 
lüzumu olan vakitten fazla Boğazlarda tevakkuf etmiyeceklerdir.

Madde 14. —

Yukarıdaki maddeler hükümleri tonaj veya teşekkülü ne olursa 
olsun, bir deniz kuvvetinin Türkiye Hükümetinin daveti üzerine bir 
Türk limanını ziyaret etmesine hiç bir suretle mani olamayacaktır. 
Bununla beraber mezkûr kuvvetin ziyaretini ikmal ettikden sonra 
duhul için takib ettiği aynı yoldan Boğazları terk etmesi şarttır.
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Madde 15. —

Kara denizde tevakkufuna müsaade edilmiş olan Karadenize 
gayrı sahildar bahrî devletler deniz kuvvetlerinin

Tonaj yekûnu

Karadenize gayri sahildar devletlerin sulh zamanı bu denizde 
bulundurabilecekleri tonaj yekûnu aşağıda gösterildiği veçhile tah
dit edilecektir :

A. — İşbu maddenin b. fıkrasında derpiş edilen hal müstesna 
olmak üzere, mezkûr devletler tonaj yekûnu (30.000) otuz bin tonu 
geçmiyecektir.

B. — Eğer, herhangi bir zamanda, sahildar bir devletin en kuv
vetli filosu tonajı Karadeııizde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri itti
hadının Karadenizdeki donanması tonajını, işbu Mukavelenamenin 
iki sayılı lahikasında derpiş edildiği gibi % 10 nisbetinde tecavüz 
ederse A fıkrasında zikredilen (30.000) otuz bin ton yekûnu azami
45.000 kırk beş bin tona kadar bu tezayüde müsavi bir kemiyetde 
arttırılacaktır.

C. — Mezkûr devletlerden her hangi birinin Karadenizde bu
lundurabileceği tonaj m iktarı mevzuubahs tonaj mecmuu yekûnunun 
dörtte üçü ile tahdid edilecektir.

D. —- Bununla beraber mezkûr devletlerden biri İnsanî mak
satlarla Karadenize bir deniz kuvveti göndermek ister ve bu denizde 
hiç bir Gemisi bulunmaz veya ancak 10.000 on bin tondan aşağı bir 
kuvveti bulunursa, bu devlet Türkiye Hükümetinin mahsus müsa
adesi kaydile işbu maddenin mukaddem fıkrası hükümler hilâfına 
.icabına göre 10.000 on bin tona kadar çıkm ak üzere gemiler göndere
bilir veya mevcut kuvveti tezyid edebilir.

İşbu maddenin D. fıkrasile istihdaf edilen ziyaret hâlleri müs
tesna olmak üzere mezkûr devletlerden herhangi birine mensup bir 
deniz kuvvetinin karadenizde bulunması bir ayı geçmiyecektir.

Madde 16. —

Harp zamanında, Türkiye b itaraf kaldığı takdirde, harp gemile
ri ve muavin gemiler 9 ilâ 15 inci maddelerde münderiç şeraitin aynı 
dahilinde Boğazlarda tam bir transit ve seyrisefain serbestisinden 
istifade edeceklerdir.
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Bununla beraber bu şerait muharip bir devlet hakkında, o dev
letin muhariplik hukukuna zarar irâs edecek surette tatbik edilmi- 
yecektir.

Sulh zamanında olduğu gibi harp zamanında Türkiye Bitaraf 
kaldığı vakit, suları temamen serbest kalması lâzimgelen Boğazlar
da Türkiye’nin bitaraf devlet sıfatile haiz olduğu hukuk ve vezaif 
kendisine, transit ve seyrisefaine engel olabilecek mahiyette hiç bir 
tedbir alm aya müsaade bahşedemiyecektir.

Bu maddenin hiç bir hükmü, gerek sulh zamanında gerekse 
harp zamanında Türkiye’nin bitaraf kalm ası takdirinde tatbik edi
lebilecek olan, işbu Mukavelenin 18.—inci maddesinin Türkiye’ye ta
nıdığı hukuka halel irâs edemez.

Muhariplerin harp gemileri Boğazlarda bir gûna zabtı müsade
reye tevessül etmiyecekleri gibi muayene ve taharri haklarını icra 
etmiyecekler ve hasm ane hareketlerde bulunmıyacaklardır.

Erzak ve mühimmat tedariki ve tâm irat hususlarında harp ge
mileri bahrî bitaraflık hakkmdaki 1907 Lahey 13.—üncü Mukavelesi 
ahkâmına tâbi tutulacaklardır.

Madde 17. —

Harp zamanında Türkiye muharip olduğu takdirde 9 ilâ 14.— 
üncü maddeler ahkâm ı tatbik edilemiyecek ve Harp gemileri ile mu
avin gemilerin geçişi tamamile Türk Hükümetinin yedi ihtiyarına, 
bırakılacaktır.

Madde 18. —

Türkiye derhal vukuu melhuz bir harp tehlikesine maruz kal
dığı telâkkisinde bulunduğu takdirde işbu Mukavelenâmenin 17.— 
inci maddesi hükümlerini tatbika hakkı olacaktır. Türkiye Hükümeti 
bu hakkı istimal ettiği halde bu bapta işbu Muahede akitlerinden 
bulunan devletlere ve aynı zamanda Milletler Cemiyeti Konseyi’ne 
tebliğat ifa edecektir.

Milletler Cemiyeti Konsey’i, bu suretle Türkiye tarafından alı
nan tedbirlerin muhik olmadığına üçte iki ekseriyetle karar verdiği 
takdirde Türkiye Hükümeti bu tedbirleri geri almayı teahhüd eder.
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M adde 19. —

İçinde Veba, Kolera, Sarı humma, lekeli humma vak’aları veya 
Çiçek hastalığı zuhur eden veya yedi günden beri zuhur etmiş olan 
harp gemileri ve kezalik bulaşık bir lim anı beş kerre 24 saatten az 
bir müddetteııberi terketm iş bulunan gemiler Boğazları karantina 
altında geçmeye ve Boğazların bulaştırılm asına m ahal bırakmamak 
için Gemide mevcut vesaitle iktiza eden vaki tedbirleri alm aya mec
burdurlar.

Madde 20.—

Arazisi ve Kara suları üzerinde sivil ve askerî Tayyarelerin 
uçuşuna âid nizam at vazetmek hakkı hususunda Türkiye’nin diğer 
herhangi bir devlet ile müsavi derecede bulunduğu ve üzerinde uçu
şu men olunan m m takalar tesisinde bihakkın tam  bir serbestiye 
m alik olacağı tmmmaktadır.

Bununla beraber, Türkiye, bu husustaki Türk nizamatmm çer
çevesi dahilinde Menşe ve tabiiyetleri ne olursa olsun sivil hava ge
m ilerinin bir taraftan  Avrupa ve Asya arasında diğer taraftan  da 
Akdeniz ve Karadeniz arasında tam bir emniyet içinde geçişi için 
zarurî olan kolaylıkların gösterilmesini teahhüt etmektedir.

Madde 21. —

24 Temmuz 1923 de Lozan’da imza olunan Boğazlar Mukavele
nam esinin 10 ilâ 16.—ncı maddeleri mucibince tesis edilmiş olan 
beynelmilel Boğazlar Komisyonu, vezaifini ifaya devam edecektir.

Komisyon bilhassa, işbu Mukavelenamenin 3 num aralı lahi
kasının hükümlerine tevfikan istatistikleri toplamak ve 11.—inci ve
15.—inci maddelerin tatbikine muktazi m alûm atı vermek vazifesile 
mükellef olacaktır.

Madde 22. -—-

Türkiye tarafından serbestçe kabul edilmiş olan işbu Mukavele 
ahkâmı kaydı ihtirazisi altında, Türkiye’nin arazisi ve K ara suları 
üzerindeki hakimiyeti tam ve kâm il olacaktır.

Madde 23. —

İşbu Mukavelenâmenin hiçbir hükmü gerek Türkiye ve gerek 
herhangi bir âkit taraf için Cemiyeti Akvam Misakmdan mütevellid 
hak ve mükellefiyetlere halel irâs etmiyecektir.
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M adde 24. —

İşbu Mukavelename 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan’da imza
lanan Boğazlar rejim ine müteallik Mukavelenameyi ilga eder.

Madde 25. —

İşbu Mukavelename tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün 
mertebe süratle Fransa Cumhuriyeti Hazinei evrakına tevdi edile
cektir. İşbu Hükümet her âkit tarafa  tasdiknamelerin musaddak bi
rer suretini isâl edecektir. İşbu Mukavelename, bütün mümzi dev
letlerce, tasdiknam eler tevdi edilir edilmez mevkii meriyete gire
cektir.

İşbu Mukavelenamenin 1.—inci maddesinde kabul ve beyan olu
nan mürur ve seyrisefer serbestisine müteallik prensip zaman ile 
mukayyet olmamak şartile, işbu mukavelename mevkii meriyete gir
diği tarihten itibaren elli sene müddetle meri olacaktır.

Şayet işbu elli senelik müddetin inkizasmdan iki sene evvel hiç
bir âkit taraf Muahedeyi feshetmezse bu Muahede fesih ihbarnâ- 
mesinin gönderilmesinden sonra iki sene müddetle meriyette kala
caktır.

Şayet işbu Mukavelenâme işbu maddenin ahkâmına tevfikan 
feshedilecek olursa Yüksek Âkit Taraflar yeni bir Mukavelenâme 
aktetmek üzere toplanacak olan bir Konferansta kendilerini temsil 
ettirmek hususunda m utabıktırlar.

Madde 26. —

İşbu Mukavelenâmenin meriyete girdiği tarihten itibaren ge
çecek her beş senelik devrenin hitamında Âli Âkit taraflarm  her biri 
işbu mukavelenin 11 ve 15.—inci maddelerine, lüzumlu görülebilecek 
olan tadilâtı teklif etmek hakkını haiz olacaktır.

Eğer Âli Âkit Taraflardan biri, yukarıki fıkra hükümlerine tev
fikan tadilât teklif etmek isteyecek olursa, cereyan etmekte olan beş 
senelik devrenin hitam ından üç ay evvel, Âli Âkitlerden her birini 
bundan haberdar edecektir. Bu ihbar arzu edilen tadilâtın neden 
ibaret olduğunu gösteren izahatı ve bu tekliflerin esbabını ihtiva 
edecektir. ^

Eğer yukarıda derpiş edilen şerait dahilinde Âli Âkitlerden biri 
bir tâdil teklifinde bulunur ve bu teklif üzerinde diplomasi yolu ile
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bir anlaşm aya vasıl olmak gayri mümkün olursa Yüksek Âkit T araf
lar bu meseleyi tetkik için davet edilebilecek olan bir Konferansta 
temsil edilmeyi kabul ederler.

Ankara bir süre Dr. A ras’ın İngiliz Projesini kabul etmesini uy
gun görmemiştir. İnönü imzası ile Dr. A ras’a şu telgraf gönderil
m iştir :

“ Kendi projemizi terkederek İngiliz projesini müzakere mev
zu yapmak hatalı olmuştur. M ahzurlarını göreceğiz. İngiliz projesi 
hakkında görüşümüz şudur :

Bu proje tamamiyle Rusların aleyhinedir. Buna hakkımız ve 
bir sebep yok idi. Esaslı maddeleri bizim de aleyhimi zdedir.

Muharip devletlerin kayıtsız geçmesi bizi zorla harbe sürükler 
fenadır.

Cemiyeti Akvam taahhüdü teyid edildikten sonra muharip dev
let hukuku hüsnü niyete hamlolunamaz.

İki boğaz arasında (15.000) ton dedikten sonra mecmu donan
mamızın yarısı kaydı fazladır. Zararlıdır. M arm ara’da kalıp Boğaz
ları beklemek için donanma yapılamaz. Komisyon ebedi oluyor. Me
riyete giriş herhangi bir devletin reddi ile menedilebiliyor. Mukave
lenin atisi de geçiş serbestisi gibi m anasının hududu malum olmayan 
bir kayıt ile bağlanıyor. Avrupa’dan Asya’ya ve iki deniz arasında 
tayyare muvasalası için lüzumsuz bir prensip taahhüdü almıyor. 
Anadolu A jansına projeyi memlekette menfi karşılam ak için emir 
verilmiştir. îsm et İnönü.”

İnönü bundan sonra Atatürkle konuşarak Dr. A ras’a bir telg
ra f daha çekmiştir. Bu telgrafta şöyle deniyor :

“Yeni vaziyet hakkında A tatürk’e m alûm at arzetmek üzere İs
tanbul’a geldim. İngiliz projesi hakkında şu kanaate vardık :

1. Vakti hazarda geçecek tonaj hakkında 11 inci maddedeki Türk 
donanmasının yarısı tabiri kabul olunamaz.

2. ...Muharip devletlerin serbestisi maddesi kabul olunamaz.

3. Mukavelenin meriyete girmesi için bütün mümzilerin tasdiki 
şartı mukaveleyi suya düşürür. Behemehal düzeltilmelidir...bu nok
tadan dolayı biz mukaveleyi reddedebiliriz...Ruslarla vaziyeti düzelt
mek için teşebbüs yapacağım...İsmet İnönü”



Dr. Aras İngiliz Projesinin görüşmelere esas olarak okunm ası
nı hatalı bulan talim atlara verdiği cevapta ise davranışının neden
lerini şöyle açıklıyor.

“İngiliz projesini müzakere mevzuu olarak ittihaz müzakereden 
sonra varılan neticelerin tahririni kolaylaştırm ak ve zaman kazan
dırmak içindir. Konferanstaki bütün devletler içinde bu işi intaca 
en çok uğraşan İngilizlerdir.

Madde 3 — Ruslar Boğazlardan gelip geçmekte tıpkı Türkiye 
gibi teklifsiz ve m eam m a hakim  olmak ve sonra....cihetten kapamak 
istidadmdadırlar ki bu usul hem konferansın muvaffakiyeti için çok 
tehlikeli hem de Türkiye’yi alem önünde bir vasal haline getirir di
ye tevehhüm pekte yersiz olmasa gerekir. Litvinof, Paul Boncour 
ve Titulesko ile birlikte İngiliz Projesinin müzakere mevzuu ittihaz 
edilmesini red için bizi tazyik ettiler fakat biz...müzakere mevzuu 
olmasını kabul ettik. Şimdi iş ilerlemekte ve bütün münakaşa bil
hassa Karadeniz için Ruslar ile Îngilizler arasında görülmektedir... 
Aras’’

8 Temmuz 1936 daki oturumda İngiliz projesinin 16. maddesi 
görüşülmüştür. Dr. Aras aynı günkü raporunda görüşmelerin çok 
çetin olduğunu ve ortaya konulan görüşlerin Türkiye için hayati öne
mi bulunduğunu bildirmektedir.

Konferans tutanakları incelendiğinde gerçekten bu madde etra
fında ileri sürülen görüşlerin konferansta birbirine karşı görünen 
İngiltere ile Sovyetlerin Boğazlara ilişkin asırlardan beri değişme
yen görüşleri olması ve Konferanstan 10 yıl kadar sonra Türkiye’nin 
karşılaştığı önemli bir olayın nedeninin açıklanm ası açısından çok 
önemlidir. Bu nedenle bu maddeyi ve ileri sürülen görüşleri burada 
özet olarak ta olsa yazm akta yarar görülmüştür.

İngiliz projesinin 16. maddesi şöyle demektedir. (*)

“Harp zamanında, Türkiye tarafsız kaldığı takdirde, harp ge
mileri ile yardımcı gemiler, 9 ila 15 inci maddelerde tasrih edilen 
şartların aynı şartlar dahilinde Boğazlarda tam bir transit ve seyri- 
sefain serbestisinden müstefid olacaklardır.

Mamafih bu şartlar, muharip bir devlete onun muharip hukuku 
zararına olarak tatbik edilmeyecektir.

t*) Bu maddenin buraya alman metin ilk sunulan projedeid metinden daha değişikür, 
çünkü îngilizler yine kendileri bazı değişiklikler yapmışlardır.
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Bununla beraber, eğer Türkiye herhangi bir anda Boğazlardan 
muharip bir donanmanın geçmesile kendi emniyetinin tehlikeye dü
şebileceğini hükmederse, muharip bir devlete aid gem ilerin geçişini 
menetmek hakkına malik olacaktır. Şu şartla ki bu memnuniyet hiç 
bir ayırma gözetmeksizin bütün muharip donanm alara tatbik edi
lecektir.

Harp zamanında, Karadenizde sahildar devletlerden hiç biri 
muharip olmadığı takdirde, bir m uharib devlete ait her harp gemi
sinin boğazlardan geçişi memnu olacaktır.

 “ (1)

Yapılan konuşmalardan alm an aşağıdaki kısım lar ilgi çeki
cidir :

“Litvinof......

Birinci ve 4 ncü fıkraları, Karadenizde sahildar memleketlerden 
biri muharip olduğu takdirde, bu denizin kapanm ası lâzım gelip gel
mediğine dair karar vermek hakkını Türkiye’ye tevdi etmektedir. 
Ve bu kararın herhangi bir zaman, ister m uhasem attan evvel, ister 
harp ortasında ister daha sonra ittihaz edilmesi lâzım gelir. Bu Türk 
Hükümetine gayet ağır bir mesuliyet tahmil etmektir. Tabii herhan
gi bir zamanda Boğazların ve Karadeniz’in kapanm asının muharib- 
lerden birine faydası öbürüne zararı dokunabilir, ve işte o zaman 
Türk Hükümetinin muhariplerden biri nefine hareket niyetinde olup 
olmadığını düşünmesi icab eder. Türk Hükümeti böyle bir mesuli
yeti deruhte eylemeyi arzu eder mi bilmiyorum. Memleketlerimiz 
arasındaki büyük dostluğa rağmen, bu kadar büyük ehemmiyeti ha
iz bu kararı herhangi bir memlekete, en iyi dostumuz bile, olsa terk 
etmeğe muhalifim....” !*)

Görülüyorki Litvinof Sovyetler Birliği Türkiye’nin Boğazlarda 
tam  egemen rolünü kabul etmeye istekli görünmemektedir. İleride gö
rüleceği üzere Sovyetler Birliği 1946 da Boğazlara ilişkin isteklerini 
de aynı takdir hakkı unsuruna bağlam ıştır. Ancak, Litvinof’un 
Boğazları Karadenizli olm ayanlara kapam ak teklifini ileri sürdüğü 
düşünülürse, yine sorumluluğu alacak Türkiye olduğuna göre, itira
zının asıl am acının Türkiye’yi tehlikeli mesuliyetten korumak olma
dığı izlenimi uyanır.

{*) Montreux tutanakları 9. oturum S.3
(*) Montreux tutanakları 9 oturum S.9
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Paul Boncour’un Litvinof’u destekleyen sözlerinden sonra T. R. 
Aras Litvinof’un endişelerini haklı gördüğünü ifade ederek şunları 
söylüyor. (*)

“A ras Bu, Boğazların emniyetinden bahsedildiği vakit kar
şılıklı anlaşm ayı hayli kolaylaştıracaktır....

İngiliz m etni kabul edildiği takdirde Akdenize düşecek ağır me
suliyeti kendiliğimizden talep etmezdik; fakat konferans böyle ka
rar verirse o mesuliyeti deruhte eylemekte tereddüt etmeyiz. Tevdi 
edilen iki metin de bizce muvafıktır. Bununla beraber eğer bize, han
gisini tercih ettiğimiz sorulursa, bizi mesuliyetten kurtardığı için 
şüphesiz Sovyetik teklifi (*) tercih ederiz diyebiliriz.”

“Rendeli...filhakika mukavelename projemize Türkiye’ye geniş 
takdir sahası bırakan, ve ağır bir mesuliyet tahmil eden bir hüküm 
dercettik. Fakat,.... Türkiye’nin emniyetinin bu meselenin topuna 
gayet derin bir surette bağlı bulunmasından, Boğazlar meselesinin 
Türkiye’nin istikbali ve bütünlüğü için pek esaslı bir ehemmiyeti 
olmasından dolayı böyle bir hüküm yerinde görünüyordu...” (*)

“ (Litvinof) ....her halde, tecavüz olup olmadığını birisinin söy
lemesi lâzım gelirse, tek başına bir memleketin Milletler Cemiyeti 
azası m emleketlerin ekseriyetinin m üştereken verecekleri karardan 
daha bitaraf bir (karar olabileceği) ciddi bir surette iddia oluna
maz...”

“ (Politis-Yunanistan)... Sovyet delegasyonu tarafından yapılan 
tadil teklifi, binnetice Türkiye’yi burada, temsil edilen camiaya ve 
ileride mukavelenameyi im zalayacak olanların hepsine karşı, tadıl 
metninde derpiş edilen faraziyede Boğazları kapam ak hususunda bir 
taahhüd aldırmak demektir. Bu tadilde “...her muharip devlet harp 
gemilerinin ve yardımcı gemilerin Boğazlardan geçmesi memnu ola
caktır...deniyor.” “memnu olacaktır” demenin tatbikatta manası şu
dur. “Türkiye menedecek, Boğazlar kapamak mesuliyetlerin tamamen 
tazammum edecek olan bu vahim tedbiri alacaktır.”

I*) Montreux Tutanakları 9. oturum S .ll
(*) Sovyetler Birliqi, İngiliz önerisindeki 2. 3. ve 4. fıkraların yerine geçecek şu öneriyi 

ileri sürmüştür «Bununla beraber, 23. maddede istihdaf edilesi haller müstesna olmak 
üzere her muharip devlete ait harp gemilerinin ve yardımcı gemilerin Boğazlardan 
geçmesi memnu olacaktır.» 

i*) Montreux Tutanakları 9. Oturum S. 11
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 Eğer Türkiye bu Sovyetik tadil mucibince kazara almış bu
lunacağı vecibeyi yerine getirerek Boğazları kaparsa, kendisini ds 
şüphesiz muharip mevkiine girmek tehlikesine maruz bırakacaktır. 
Kendisi, bahri küvetlerinin Karadenize girmesini menetmeye ça
lışacağı şahıs mevkiindeki muhariple doğrudan doğruya mücadele
ye girmeye maruz bırakılacaktır.

“Rendeli — İltizam edilecek cihet Türk emniyetidir. Ve bunun 
da en iyi hakiminin bizzat Türkiye olduğu başlıca düşünce olmalı
dır. Bu noktaya dair, ne gibi tedbirler ittihazı lâzım geldiği hususun
da en bitaraf ve en selâhiyettar hakim  Milletler Cemiyeti Konseyi 
veya diğer bir makam olacağı ve binaenaleyh Türkiye’ye bu hükmün 
mesuliyetini yüklemek icab etmediği söylendi. Eğer bir karar almak 
mesuliyetini Türkiye’ye tevdi etmiş isek bunun sebebi, misakm sa
rih olmadığı, M illetler cemiyeti tarafından otomatik surette tedbirler 
ittihaz olunmayan meşkûk hallerde, vaziyete hakim olan mülahaza
nın Türkiye’nin emniyeti olması lâzım geldiği m ütaleasm da bulun- 
mamızdır, ve bunun içindirki yapılması muvafık olan hususlarda 
Türkiye’yi en iyi hakim addediyoruz ” (*)'

16. madde görüşmeleri denebilir ki tarafların  tutumlarının ve 
güttükleri politikaların en açık şeklini aldığı görüşmeler olmuştur. 
Sovyetler Birliği ile İngiltere tam anlam ıyla karşı karşıya gelmişler
dir. Bunun sebebi her iki devletin de Birinci Dünya Savaşı sonundan 
bu yana terketm iş göründükleri geleneksel politikalarına geri dön
müş olmalıdır. Bilindiği gibi İngiltere’nin Boğazlar politikasının esası 
Boğazlara Türkiye’nin tek başına sahip olması, bu olmazsa Boğaz
ların m illetlerarası bir statüye ve denetime bağlanm ası fakat her 
halde Sovy etlerin Boğazlarda egemen olmamasıdır. Bu karşılık Sov
yetler. öteden beri Boğazlar kendisi için serbestçe girilip çıkılacak, 
fakat herhalde başkalarının gidemiyeceği bir yol haline getirmek 
ve asgari Türkiye ile başbaşa kalm ak çabasındadır.

Ayrıca Fransa’nın Sovyet görüşünü desteklemesine karşılık 
Yunanistan’ın İngiltere’nin yanında yer alması Montreux sırasında
ki bloklaşm aların bir örneğidir.

16. maddenin görüşülmesinden sonra T.R. Aras Dışişlerine şu 
telgrafı çekiyor :

“ 16.ncı madde m üzakeratı hakkında heyeti murahhasamızm
mütalâasını... arzediyorum.

( ft> Konusmakmn üc-m meSni için bkz. Montreux tutctnakkm 9. Olurum
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Madde 1 — Harp halinde Türkiye bitaraf iken Boğazlardan mu
hariplerin geçişi hakmda ayrıca bir hüküm ifade etmeyen bizim pro
jemizin 7 nci maddesi... üzerinde tevakkuf etmemek lâzımgeldiği an
laşılıyor.

Madde 2 — İngiliz projesinin kendilerince muaddel 16 ncı mad
desine münderiç şekil muharip haklarının tanınm ası yani azemi 
hadlere tabi olmaksızın m uharib filonun geçebilmesi....ancak Türki
ye bunu kendi emniyetine muvafık görmezse her muharibe şamil 
olmak üzere boğazı kapam ak selâhiyetini veren sarih bir hükmü 
muhtevidir. Bunun açık m anası Karadeniz ile Akdeniz arasında mu
harebe vukuunda m uhariblere yol açmak yahud kapam ak selahi- 
yetini Türkiye’nin kendi m enafii dahilinde hal edebilmesi ve bu tak
dirde dahi ihtiyar edeceği hattı hareketin mesuliyetini almasını ta- 
zammun etmektedir. Gerek Boğazlar mukavelanamesini imza edecek 
akitlerden gerekse bunun haricinde kalarak hali harpde kendisini 
bu mukavelenin diğer takyid hükümleriyle bağlı addetmiyebilecek 
diğer devletlerin biri veya bir kaçı harp haklarını istimal ederek Ka- 
radenize girm ek ve yahut Karadenizden çıkm ak istedikleri vakit 
bunları...menetmeyi Türkiye’nin üzerine alması bir harbi göze alm ak
tır ki bu esnadaki kabiliyet ve m enfaatini ölçerek hareket eylemek 
ancak Türkiye’ye otomatik şekilde harbe sürüklemek neticesini istil
zam edebilmek itibarile ivaz ve garantisi olmayan tek taraflı bir 
vecibeden ibarettir. Şu hale nazaran İngiliz teklifi bizim için şayanı 
kabul olmak lazımdır ve Boğazlar rejiminden doğacak olan bütün 
ihtimalat arasında Türkiye için iktiham ı en normal mesuliyet ifade 
eden şekli hal de budur. Ruslar bu teklifi reddederken böyle bir hak
kı hıyarı hiç bir devletin eline bırakamayacaklarını ifade ettiler ve 
bu delile müsteniden....kendi mukabil tekliflerini yaptılar....”

Yani, Aras kapam a veya açm a selâhiyeti, emniyet ve kabiliye
tiyle orantılı olarak tam am en Türkiye’nin kararm a bırakılırsa bu
nun kabulünü tavsiye ediyor.

Dr. Aras Sovyet önerisi ve bu öneri üzerindeki görüşlerini de 
şöyle açıklamaktadır.

“Rus mukabil teklifi böyle bir harb vukuunda Boğazların bütün 
muhariplere kapalı kalm ası ve ancak Cemiyeti Akvam M isak’mdan 
mütevellit hukuk ve vezaifin bulunmasıdır.

Hali harpte Boğazlardan muharip gemilerin* müruru memnu 
olacağı hakkmdaki hüküm akitler arasında bulunan Türkiye’nin bu 
memnuniyeti bilfiil tatbike m ecbur olacağı manasmdadır ve bunu
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Litvinof sarahatle ifade etmiştir. Türkiye’nin memnuniyeti tatbik et
mesi yukarıda arzolunduğu veçhile bilhassa akit olmayan devletlere 
karşı akıt olanlara karşı dahi, harbe girmesini istilzam edebilir. Bu, 
muharip Karadeniz devletini her gireceği harbe Türkiye’yi menfaat- 
siz, karşılıksız ve ivazsız olarak otomatik surette sürüklenebilmesi 
demektir ve binnetice esaslı m enfaatimize m uhalif bulunmaktadır....

.....Müzaker attan çıkan netice İngilizlerin Boğazlar üzerindeki 
hakimiyeti bütün hukuk ve vecibeleriyle Türkiye’ye tevdi etmek 
istedikleri ve yine tanzimi şekli ile Rusların veya herhangi bir Ak
deniz devletinin Boğazlara bilfiil hiç bir mukabilini vermeksizin ken
dilerine bağlam ak ve boğazlarda mefluç bir halde tutmak, hedefini 
güdüyorlar.

16 cı madde üzerindeki müzaker atın ehemmiyeti balhassa bu 
iki cereyanın tezahüründe mündemiçtir. İngilizlerin Rus teklifini ka
bul etmeleri çok şüphelidir. Rusların ise İngiliz teklifini kolay kolay 
kabul etmeyecekleri kendi ifadelerinden anlaşılıyor. Ancak bu teklif
ten asıl ürkmelerine sebep bizim, düşmanları olan bir donanmayı 
geçirmemiz veya geçirmek ihtim ali mahfuz tutularak politika yap- 
mamızdır. Şu takdirde çok normal olan İngiliz teklifini kabul etme
lerinde veya buna m üm anaat edememelerinde amil olabilecek bir ça
re belki umumi bir asistans akdi im kanını kendilerine tekrar tehiye 
etmemizdir. Bu son mülahaza şahsen varidi hatırım  olan bir çare 
olmak üzere arzedilmiştir. Müzakere esnasında İngiliz teklifini tut
m akla beraber Rus teklifini tercihim İngiliz teklifinde mündemiç şek
lin talebimiz üzerine değil, Konferans tarafından bize emniyet edi
lerek tahmil edilmesine yol açm ak ve aynı zamanda rusları korumuş 
olmak için idi......”

T.R. A ras’m durumu bütünü ile açıklığa kavuşturan bu telgra
fından sonra, Ankara, görüşlerini şöyle bildirmektedir.' ;

“1 —■ ...İngiliz projesi üzerinde Hariciye’nin...mütalâası,,.ayrıca... 
bildirilecektir. Heyeti Vekile başlıca üç mesele yani hazarda Türk 
donanmasının yarısı ve Türkiye bitaraf iken m uhariplerin geçişi, 
ve Rusların büyük tonajlarının geçidi meselesi üzerinde âtideki ka
rarları ittihaz eyledi.

2 — ....Türk donanmasının yarısı tabirini kaldırm ak şarttır.

3 — İngiliz 16 ncı maddesi Türkiye bitaraf iken muhariplerin 
kayıdsız ve şartsız geçiş hakkım  esas tutuyor. Eğer bu sular bizim 
Limanlarımız ve Karasularım ız ise ve Konferans şimdi Türklerin em
niyetleri sebebi ile toplanmış ise bu talep aşikâr bir ihlâldir.... Eğer
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Türkiye istemezse muharip donanmayı menedebilir manasında olan 
İngiliz teklifinin amelî kıymeti şudur. Bir Karadeniz devleti ile Ak
deniz devleti arasında harp zuhur ettiği gün Türkiye bitaraf kal
mak hakkından mahrumdur. O gün iki taraftan birine iltihak etmek 
mecburiyetindedir. Çünki geçidi menetmek kararı daha muharip 
donanma girmeden ittihaz olunursa tatbik olunabilir. Büyük bir mu
harip donanma İstanbul'a hakim olduktan sonra onu cebren çıkar
masından bahsolunam az îngilizlerin verdiği kapam ak hakkı bi
zim tehlikesizce maddeten istifade edebileceğimiz bir hal değildir. 
Şimdi Rus teflifine gelelim. Cemiyeti Akvam kararı ile Boğazları aç
mak cemiyeti Akvam Paktı ile haiz olduğumuz mükellefiyeti geniş
letmek diğer azadan fazla vazife ve tehlike alm ak demektir... 
Cemiyeti Akvam içinden bir azasına onun bitaraf kalm ak azmine 
rağmen harp (imposer) edemez... Cemiyeti Akvam bir takım temi
nat verse dahi bu tem inat bir devletin üçüncü ile harbe girmesi için 
sebep olamaz... Cemiyet azasınm  bazı zam anlarda Türkiye’ye harp 
(imposer) etmelerini kabul edemeyiz. Bu sebeple 23 ncü maddede 
zikrolunan umumi pakt taahhüdünden başka 16 ııcı maddede ayrıca 
bir pakt taahhüdü alamayız.

4. Ruslarla aramızdaki ihtilafa gelince....Eskortsuz olarak bir 
büyük geminin geçmesi maddeten mümkün olmadığından ihtilafı 
halledilmiş görmüyorlar. Ayrı telgrafta da bildirdiğimiz veçhile iki 
torpidonun refakat etmesine nihayet karar verdik. Şurası malum
dur ki Türkiye Ruslarla iyi münasebatmda tam istiklâlini muhafaza 
etti ve edecektir. Büyük gemi meselesinde Rus noktai nazarını en 
nihayet kabul etmek onlara bir concession’dur....Ruslarla bozuşmuş 
ve onlarla mücadeleye girmiş Türkiye’nin Balkanlar’da, Akdeniz’de 
ve bizzat İngiliz'ler nazarında kıymeti kalmaz. Ruslara verilen bu 
müsaadenin kendilerine teşmilini Akdeniz devletleri isteyeceklerdir. 
Zaten bu mahzurundan dolayı Rus teklifini reddediyorduk. Akde
niz devletlerinin teklifini reddetmek için Ruslarla beraber mücadele 
etmeliyiz.

 5....

 6.....

7. Heyeti m urahhas an ız 1923 mukavelesinin mevcud olup olma
dığı meselesini son silah olarak ortaya çıkartm akta faide mülahaza 
eder mi...Japon m urahhasasm m  beyanatı arasında bir nokta dikkati 
calibdir. 23 üncü madde mücibince azanın Cemiyeti akvam mükel
lefiyetlerine itiraz etmiyor ancak Cemiyeti Akvam kararı üzerinde
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ayrıca karar alm ak hakkını m uhafaza ediyor. Aynı sözü bizim 923 
Mukavelesinin 18 inci maddesi üzerinde alenen söyletebilirsek 923 
mukavelesi hükmünden sakıt olur. O zaman 923 mukavelesi olmak
sızın konuşacak konferans bizim esas projemizi kabul etmeği bir ni
met sayacaktır...”

T.R. A ras’a  aynı gün projenin her maddesi üzerinde Dışişlerinin 
görüşlerini kapsayan bir telgraf daha gönderilmiştir.

T.R. Araş kendisine gönderilen talim atları aldıktan sonra şun
ları yazıyor.

“Sovyetler için hayatî d an  iki noktada yani 11 Sovyet gemile
rinin geçmesi hakkındaki Akdenize şamil olmayan bir taraflı Türk 
teklifi hakkında, 2) diğeri de Karadenize geçecek gemilerin hafif 
olmasına dair Rus teklifi hakkında müsait olm aları için İngilizler 
nezdinde İsrar ettik...Bundan Litvinof’a da malum at verdim. Çok mem
nun oldu. Mukavelenin intacı tıpkı Lozan’da olduğu gibi Ingilizlerin 
elindedir, ve bize karşı bu işte müsait görünüyorlar. Sovyetlerle de 
esaslı bir ihtilaf mevzuu kalm am ıştır....”

“ Binaenaleyh şimdiye kadar olduğu gibi emirleriniz dahilin
de hareket ederek Karadeniz’de Rusya ile beraber olmak veya asla 
ona muarız olmamak ve Akdeniz’de İngilizlerle beraber olmak Bo
ğazların emniyetini Türkiye’nin, ancak aldığı karşılıklı taahhütlerle 
beraber bağlanabilen politikasını herşeyin üstünde tutm ak ölçüsünü 
her dakika göz önünde tutarak iki taraflı dostluğumuzu ve diğer dev
letler ile iyi geçinmeyi korum aktır ve vaziyet de böyledir.”

T.R. A ras’m bu satırları Türkiye’nin Montreux sırasında izlediği 
dış politikayı açıklıkla belirlemektedir.

Montreux görüşmelerinin en önemli konusu olan sözleşmenin
16. ve 23. maddeleri üzerindeki görüşler üzerinde biraz daha durmak
ta yarar vardır.

Dışişlerinin ve Bakanlar Kurulunun evvelce anlatılan talim atla
rından sonra Dr. Araş bunları aldığını ve durumun yeniden gözden 
geçirildiği bildirerek şunları yazıyor.

t i

l.nci ihtimal : Harp halinde Türkiye bitaraf iken muhariblere 
Boğazları tamamile kapalı tutm aktır. İlk bakışta cazib görünen 
bu hali zamanımızda....tatbik etmek..kolay değildir. Bundan başka 
Cemiyeti Akvam Paktının 16.cı maddesi mucibince geçit istemek im
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kan ve kararı tam amen mevcut....Bundan başka Fransa hem Cemi
yeti Akvam kararile hem de mmtakavî paktlar icabı Boğazlardan 
.geçit istemekte ve imzasını bu şarta bağlı tutmaktadır...Aksi takdir
de Fransa ittifaklarının suya düşeceğini ve bunu asla kabul edemi- 
yeceğini ileri sürüyor. Bu talep Fransa-Romanya ve bilhassa Fran- 
sa-Rusya ittifakının neticesidir. Bu sebeplerle Türkiye’nin bitaraf o l
duğu bir muharebede Oşmanlı devrinde olduğu gibi Boğazları ka
palı tutm ak ihtim alini kabul ettirm ek imkânı çok azdır. Vakıa bunu 
îngilizlerin kabulü ihtim ali varsa da Fransa-Rusya ve Romanya’nın 
kabul etmeleri ihtim ali yok gibidir....

İkinci ihtimal 16.cı madde hakkında Rus tadil teklifi ile Türki
ye’nin bitaraf kaldığı bir harbde zahiren muharebelere Boğazları 
kapamak, 23.cü madde hakkında Rus tadil teklifi (*) ile Boğazları 
yalnız ve m üttefiklere bila kaydı şart açık tutmaktır. Bunun tehlike
leri açıktır. Karşılığı olmaksızın Almanya aleyhinde vaziyet alınmış 
demektir...Bu ikinci ihtim al tahakkuk ettiği farz olunduğu takdirde 
Ruslar’m ve Fransa’nın hiç bir karşılığı olmaksızın açık hatta Bahri 
sefidde kalabileceğim iz bir harbde en küçük yardım vaidleri dahi 
bulunmaksızın Türkiye ile yalnız bir taraflı ittifaklardan alabilecek
lerinin azamisini temin etmiş oluyorlar dem ektir....

“Sovyetlerin 23. madde hakkmdaki teklif inin... Fransa ve Ro
manya ile konuşularak hazırlandığına şüphe yoktur. Konferansın ilk 
gününden beri bu üç devlet m urahhaslarının Litvinof İdaresindeki 
mesaisi Alm anya’ya karşı konuşamayacak surette yalnız elimizi bağ
lamakta iktifa etmek değildir. Fransa’nın tesiri altında İtalya’yı ren
cide etmemek için bizimle bu vadide hiç bir taahhüde girmeye hacet 
kalmaksızın Türkiye’yi Alm anya’ya karşı vaziyet almaya sevketmeyi 
istihdaf ediyor. Bu gayelerine m arifet ve m aharetle vasıl olamayınca 
karşılıklı taahhüt için konuşmaya gelecekler sanırım.

Üçüncü ihtim al İngiliz projesinin on altıncı ve yirmi üçüncü 
maddeleridir. Bunun mahzuru evvela b itaraf olduğumuz bir muhare
bede boğazların açılm ası veya kapanm ası kararı mesuliyetinin Tür
kiye’ye ait olmasıdır.

0 }  23.cü maddenin Sovyeiler Birliği Saralından tekli! edilen yeni yasılmış şekli şöyledir. 
(MenSreux Tutanakları 11. O Surum S. S):
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 Bu teklif kabul olunduğu takdirde Rusya muharebe halinde
Karadenize m uhasip  donanmayı geçirmemek için Türkiye ile karşı
lıklı muahede yapmaya mecburdur. Keza Rus donanmasının da mu
harebe halinde Akdenize çıkmasını istemeyen bir devlet de Türkiye 
ile karşılıklı muahede yapmağa mecburdur. İkinci ihtimalde hiç bir 
devletin Türkiye ile muahede yapmakda m enfaati kalmadığı halde 
bu ihtimalde bütün alakadarların Türkiye ile anlaşm akta faide veya 
ihtiyaçları olabilir..Ancak..Fransızlar 23.cü madde hakkında Rus ta
dil teklifini kabul ettirm ek içiıı çok uğraşacaklardır. Bundan da m ak
sat Türkiye Boğazları kapam ak istediği halde Rusya ve Fransa m üt
tefiklerine kapa/yamaması yani bunlara karşı kapam ak hakkının 
Türkiye elinde bırakılm am ası içindir.

Beşinci ihtimal 16.cı maddeyi İngiliz projesinden alm ak ve 23.cü 
maddeyi de Sovyet tadil teklifinden almak...

 İngiliz projesinin 16.cı maddesinin harp tehlikesi önünde Tür
kiye’nin her iki tarafa  boğazları kapam ak hakkını her vakit kullan
masının, harp ilan edilince veya harp emri vaki haline gelince veya 
gelmek üzere bulununca ilan ve tatbik edebileceğinin tasrihi ve Bo
ğazları açık tutmayı tercih ettiği zaman muharip hukukunun Tür
kiye emniyetile telifi lazım geldiğinin yani Türkiye sularında muha
rebe olamayacağının ve Türkiye arazisine zarar getirilmeyeceği hak
kında emniyet verilmesini 923 Lozan muahedesindeki buna dair ah
kam ın tevsi ile tarsinidir.

23.cü madde hakkındaki Sovyet tadil teflifinin İslahına gelin
ce... m m takavi muahedeler mucibince yardım için m ürur hakkının 
Fransa ve Rusya’nın İsrar ettiği bu davanın tecavüz ve mütecavizin 
Türkiye’nin serbest kararm a bırakıldığının tasrihi lazımdır..”

(*) «İşbu mukavelenin ahkamı. Milletler Cemiyeti Misakmdan mütevellid hukuka ve 
vecibelere. Cemiyet azalan  olan yiiksek Akidler için halel vermeyeceğinden veya 
Cemiyetin, Milletlerin emniyetini miiesser surette vikaye eylemek misyonunu, her 
hangi bir şekilde takyid edemiyeceğinden, bedihidir ki, mezkûr ahkâmın ve alelhusus 
5.ci ve 9.cu dan 16.cxya kadar maddeler ahkamının tesiri, m üteam z bir devlet 
hakkında misak mucibince derpiş edilen tedbirlerin icabında mevkii iiile konmasını 
nasıl olursa olsun tahdideylemek ne de işbu mukaveleyi imzalayan bazı devletler 
tarafından, misaka müzeyyel itilaflara tevfikan deruhde edilen veya ileride deruhde 
edilebilecek yardım taahhütlerinin infazen Boğazlardan harp gemilerinin geçişini, 
kezalik bu yardımı görecek devletin gemilerinin geçişi tes'ib etmek olmayacaktır.» 
Litvinof bu madde ile, bölge paktlarını da işin içine sokmaktadır. Konuşmasında 
bunu şöyle Savunuyordu: «Misak ile beraber ihtiva eylediği emniyet gerantilerinin 
bir istikbalde Misaka ilâve olunabilecek mıntakavî misaklar ile tamamlamak lüzumu 
... çek defa mevzuubahs olunmuş idi... Fazla birşey talep etmiyoruz ve bundan az 
birşey vermiyoruz...»
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Dr. Aras o gün için aklagelebilen bütün ihtim alleri ayrı ayrı 
değerlendirdikten sonra şu neticeye varmaktadır.

“...Adeta denebilirki dürkiye’nin Boğazlardaki coğrafi vazi
yetinde Karadeniz ve Akdeniz büyük devletleri arasında bir muha
rebede, er ve geç muharebeye karışm adan sonuna kadar b itaraf 
olabilmek ihtimali hakikatte çok azalmış gibidir. Bu itibarla şeklin 
en kârlısı Türkiye’nin ancak kendi karar ve hareketinin mesuliyetini 
sırf kendisine bırakan ve akdedeceği muahedelerle karar ve hare
ketinin tanzimine im kân açan ve nihayet bitaraf kaldığı zaman bi
taraflığını en uzun müddet korumaya ve hatta mümkün olursa so
nuna kadar bitaraf kalm ağa....m üsait şekildir....”

Yani Dr. A ras’a göre, İngiliz teklifi Türkiye’ye serbest seçim 
hakkı tanıdığı için o seçilmeli ve Türkiye bu seçim hakkı nedeni ile 
onunla anlaşm a gereği duyacak olan devletlerle ayrı ayrı anlaşm alar 
yaparak siyasi bakımdan güvenli durumu saptamalıdır.

Sovyetler Birliğinin 23.cü madde ile ilgili değişiklik önerisi A n
kara’da sert karşılanm ıştır. İnönü, A ras’a telgrafında bu konuya şöy
le değinmektedir.

“Ruslar, Romenler ve Fransızlar’m 23.cü maddesinin talepleri 
haksızdır. İştirak etmediğimiz hiç bir m enfaati olmadığımız, hatta 
sistematikman uzak tutulm ağa maruz kaldığımız mahut rejyonal 
paktların iradesiz tatbik vasıtası olamayız. Cemiyeti Akvam azası 
olarak, bize ne mükellefiyet düşerse yalnız onu yaparız. Başka dev
letlerin kararm a ve m enfaatm a tabi olarak mükellefiyetlerimizi tevsi 
edemeyiz.”

Sovyet değişiklik önerisine sert tepki gösteren Ankara, Dr. Aras 
tarafından ileri sürülen ihtim alleri derhal inceleyerek Montreux’ye 
İnönü imzasıyla Bakanlar Kurulu olarak şu talim atı göndermiştir.

“16 ve 23.cü maddeler hakkında m urahhas heyetimizin gördüğü 
ihtimaller İcra Vekillerince tetkik olundu. İngiliz ve Rus teklifleri 
müstakbel harbi umumi ile yakından alakalı olduğu içi Türkiye’nin 
muhtemel vaziyeti mülahazatımıza esas teşkil etmiştir.

I — Fransa-Rusya grubu başlıca Almanya ve onun bugün için 
meçhul m üttefiklerine karşı Boğazların kullanılm asını düşünüyor ve 
Türkiye’nin bu vaziyette hiç bir reji ve iradesi olmamasını temine 
çalışıyor. Fakat Türkiye’nin boğazların fiilen Fransa grubu lehinde 
kullanılması bu grubun karşısındaki grupla hali harbe girmesini 
intaç- edecektir. Demekki evvelden hiç konuşmaksızm, kimlerle tutu-
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saçağımızı bilmeksizin, İstikbalde Fransa-Rusya grubu aleyhtarı ile 
harbetm eye sevkediliyoruz. Harp edeceklerimizin arasında îngilizle- 
riıı de bulunması gayri mümkün değildir.

II — İngiliz teklifi, İngilizlerin böyle bir harbi umumi içinde 
hangi tarafta  bulunacaklarının henüz kararlaşm am ış olduğunun 
ifadesidir. Eğer Fransızlarla beraber olurlarsa bizim için muhalif 
tara f aleyhine harbe girmek m ecburiyeti birinci ihtimalden daha 
ziyadedir. Eğer Fransa-Rusya grubu aleyhine harbe gireceklerse bizi 
Rusya aleyhine harbe girmek için tazyik ve icbar etmeği mümkün 
kılacaktır. İngiltere böyle bir harpte bitaraf kaldığı halde, Boğakları 
açık veya kapalı tutm ak selâhiyetinin istim ali ile biz, Ruslarla 
veya m uhalifleri ile tutuşm aktan yine kurtulamıyacağız.

III —• Türkiye’nin en mühim ve belki bu gün için yegane mese
lesi Akdeniz emniyeti ve İtalya ihtirasatı meselesidir. Müstakbel bel
ki yakın harbi umumide İtalya’nın hangi grupta bulunacağı henüz 
malûm değildir. İtalya’nın Avrupa’nın boğazlaştığı yeni bir harpte 
nihayete kadar b itaraf kalm ası da ciddi bir ihtim al dahilindedir. Bi
zim alâka ve menfaatimiz olmadan sürükleneceğimiz yeni harp so
nunda, ister galip ister mağlup taraftan çıkalım, İtalya’ya karşı yıp
ranmış bir vaziyette bulunmamızı kendi elimizle hazırlayanlayız.,, 
Eğer İııgilizler veya Ruslarla şimdiden uzun müddetli, İtalya’ya kar
şı emniyet için, bir taahhüdümüz olsaydı, bu hazır ve esaslı faydaya 
mukabil, m üttefiklerimizin müstakbel büyük harpteki risqüe’lerine 
iştirak edebilirdik. Halbuki Rusya ve Fransa İtalya’yı gücendirme
mek için, en basit muahedelerden iotinab ettiler. İngiltere kendi 
istediği zaman için, bu im kânı kendisine mahsus olarak muhafaza 
etmek istiyor. Türk noktai nazarından bir taahhüde girm ekten dik
katle içtinap ediyor.

IV — Bu m ülâhazat gelecek büyük hapte bitaraf kalmamızı 
veyahut bize Akdeniz’de ve İtalya’ya karşı tem inat vermeği esas tu
tan teklifleri şimdiden bilip tetkik etmenizi istilzam eder. Bize Bo
ğazlar mukavelesinden bitaraflığım ızı kurtararak, yani otomatik ve
ya mecburi olarak harbi umumiye tekliflerini düşünmeksizin çıktı
ğımız haldedirki Türkiye’nin vaziyetini düşünmeğe bize muayyen 
teklifte bulunm ağa onları sevkedebilir. Demek istiyoruz ki, şimdi 
M ontreux’de Boğazlar meselesini böyle bir pazarlığa vasıta bilmek 
dahi çok erken ve hatta imkansız ve faydasızdır.

V — ....Eğer 6.cı ihtim ali istihsal ederseniz bizim noktai naza
rımıza kafi derecede m uvafık telakki edebiliriz.
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VI — 6.cı ihtimal, gerek Fransa grubu, gerek İngiliz politikası
nın kolay kabul edeceklerini zannetmek m übalağalı nikbinliktir. 
Çünkü herbirinin esas m aksadını mezcü terkip oyununa getirerek 
reddediyoruz. Şiddetle mukabele görmeğe intizar etmeliyiz. Fakat 
her iki taraf iddialarında o kadar haksızlardır ki biz onların muz- 
marlarmı umumi ve hususi celselerde celadet ve şiddetle meydana 
koyarsak hak ve makuiiyet dairesinde bize cevap vermeleri mümkün 
değildir....

Hususi celselerde Türkiye’nin karşılıktık olarak emniyet ve 
menfaatini temin eden teklifler ve vaziyetler olmadıkça alemin men
faatini, tehlikeler pahasına temin etmiyeceğimizi ve b itaraf kalaca
ğımızı söyleyeceğiz. Böyle teklifleri yapmak isteseler bile evvela 
Konferanstan hakkımızı ve bitaraflığım ızı kurtaracağız ve sonra tek
liflerini A nkara’da soğukkanlılıkla tetkik edeceğiz.

  Gerek onları (Ruslar ve Fransızlar) gerk İngilizleri bizim
le anlaşm aya icbar edecek olan i şey), 923 Mukavelesinin artık ya
şamadığı hakkında m uvafakkiyetle ortaya arttığımız tezdir. Bunu 
unutmayınız....”

Görüldüğü üzere Türkiye hiç bir çıkarı ve ilişkisi 
olmayan bir savaşa sırf Boğazlara sahip olduğu için girmek 
istememektedir. Boğazlarla ilgili olarak herhangi bir devletin lehine 
üzerine alacağı her kötü ihtim al için karşılık istemektedir. Ayrıca 
Türkiye’nin güvenliği söz konusu olduğunda herbiri başka bir neden
le bir yana çekilmiş devletlerin kendi çıkarları için Türkiye’yi sa
vaşa sürükleyecek tertipler yaratm aya çalışm alarından yakınm akta 
ve böyle bir duruma düşmek niyetinde olmadığını açıkça söylemek
tedir.

Montreux Konferansının artık sonuna geldiği bir sırada Türki
ye’nin Sovyetlere de söyleyecek birkaç sözü kalmıştır. Dost ve müt
tefik, görüşmelere gitmeden proje üzerinde herkesten evvel görüş
leri alınmış ve hatta projenin beraberce hazırlanm ası yoluna gidil
miş olan Sovyetler Birliğinin Möntreux’deki delegesi Litvinofa, Dr. 
Araş şunları söylüyor :

“Dün gece geç vakte kadar Litvinof’la konuştum...insaflı olunuz 
bizim projeyi hepiniz bir taraftan didik didik ettiniz. On gün zarfın
da teknik komite bir madde üzerinde uyuşamadı. Halbuki İngiliz 
projesini aldıktan sonra altı maddesi katileşti, yarın da bu suretle 
devarn edecektir dedim ve...şunu ilave ettim. Siz Fransızlarla Roman
yalIlarla cephe yaptınız. Ben de aranıza girseydim îngilizler ihata
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edilmiş olurdu. Bunu gören İngiltere haklı olarak şüphe edecek, artık 
konferans muvaffakiyetsizliğe mahkûm olacaktı. Çünkü bunu mu
vaffak etmek elimizde değildir. Halbuki şimdi İngilizlerle iyi geçin
mekliğimiz bu işi teshil ediyor. Bahusus bilirsinizki biz adım attık 
mı dönmeyiz. Bu konferans m uvaffak olmasa dahi bu işi yapacağız.. 
Dedim.”

“... Nihayet söz arasında K arahan’a ben Boğazların birlikte mü
dafaasından bahsetmiş olduğum halde şimdi onların kabulü üzerine 
bizim istemediğimizi saydı döktü.

 Türkiye arazisinin Boğazlardan ibaret olmadığını anlattım...,
Türkiye’nin Sovyet Rusya’ya sarsılmaz bir dostlukla bağlı olduğunu 
ancak münasebetlerimizin dost ve m üttefik gibi olması gerektiğini 
yoksa bir taraflı bağlılık olamıyacağmı kendisinin de anladığına 
emin olduğumu söyledim. Moskova’ya avdet edince bu bapta vazi
yeti tekrar m ütalâa etmek ve bir şey düşünmek lâzım geleceğini 
cevap olarak söyleyince eğer Türkiye dostluğuna bir tekme atıla
caksa bizim de vaziyeti sükûnla m ütalaa edeceğimiz cevabım ver
dim Derhal “yanlış anladınız, maksadım Sovyetlerle Türkiye ara
sında daha kuvvetli bir şey yapm aktır.” cevabını verdi....”

Bu maddenin Türkiye’ye savaş tehlikesi halinde Boğazları sa
vaş gemilerine kapam ak yetkisini alm ası şeklinde kabulü ile Mont
reux sözleşmesi 22 Temmuz 1936 da imzalandı.
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BOĞAZLAR REJİMİ HAKKINDA MONTRÖ’DE 

20 TEMMUZ 1936 TARİHİNDE İMZA EDİLEN 

SÖZLEŞME 

Boğazlar Rejimi Hakkında Montrö’de 20 Temmuz 1936 

Tarihinde İmza Edilen Mukavelename

HAŞMETLİ BULGARLAR KIRALI, FRANSA CUMHURİYETİ 
REİSİ, HAŞMETLİ BÜYÜK BRİTANYA, İRLANDA VE DENİZAŞIRI 
BRİTANYA ÜLKELERİ KIRALI VE HİNDİSTAN İMPARATORU, 
HAŞMETLİ ELENLER KIRALI, HAŞMETLİ JAPONYA İMPARATORU, 
ROMANYA KIRALI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ REİSİ, SOVYETİK 
SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ MERKEZÎ İCRA KOMİTESİ 
VE HAŞMETLİ YUGOSLAVYA KIRALI;

Boğazlar umumî tâbiri altında ifade edilen Çanakkale Boğazı, 
Marmara denizi ve Karadeniz Boğazından geçişi ve seyrisefa.ini Lo
zan’da 24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiş olan Sulh Muahede- 
namesinin 23 ncü madesiyle tesbit edilen prensibi, Türkiye’nin em
niyeti ve Karadeniz sahildarı Devletlerin Karadeniz’deki emniyeti 
çerçevesi dahilinde, koruyacak tarzda tanzim etmek arzusuyla mü
tehassis olarak;

İşbu Mukavelenameyi 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan’da imza 
adilmiş olan Mukavelenamenin yerine ikameye karar vermişler ve 
murahhas olarak atideki zevatı tâyin etm işlerd ir:

HAŞMETLİ BULGARLAR KIRALI:

Doktor Nicolas P. Nicolaev, Orta Elçi, Hariciye ve Mezahib 
Nezareti Kâtibi Umumisi;
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FRANSA CUMHURİYETİ REİSİ

M. Paul Boncour, Âyan Meclisi âzası, Akvam Cemiyetinde Fran
sa Daimî Murahhası, sabık Başvekil, sabık Hariciye Nazırı, Légion 
d’Honneur nişanının Chevalier rütbesini ve harb salibini haiz;

M. Henri Ponsot, Fransa Cumhuriyeti Ankara Fevkalâde Büyük 
Elçi ve Murahhası, Légion d’Honneur nişanının Grand Officier rüt
besini haiz.

HAŞMETLİ BÜYÜK BRİTANYA, İRLANDA VE DENİZAŞIRI BRİ
TANYA ÜLKELERİ KIRALI VE HİNDİSTAN İMPARATORU :

Büyük Britanya, Şim ali İrlanda ve herbiri ayrı ayrı Akvam Ce
miyeti âzası bulunmıyan Britanya İmparatorluğu sair bütün akşamı 
için :

Asaletli Lord Stanley, P. C., M. C., M. P., Bahriye Nezareti 
Parlemento âzası Müsteşarı;

Avustralya Commonwealth’i için :

Asaletli Stanley Melbourne Bruce, C. H., M. C., Avustralya 
Commonwealth’inin Londra’daki Fevkalâde Komiseri;

HAŞMETLİ ELENLER KIRALI:

M, Nicolas Politis, Yunanistan’ın Paris Orta Elçi ve Fevkalâde 
Murahhası, Sabık Hariciye Nazırı-,

M. Raoul Bibica Rosetti, Yunanistan’ın Akvam Cemiyeti nez- 
dinde Daimî Murahhası.

HAŞMETLİ JAPONYA İMPARATORU:

M. Naotake Sato, Jusamrni, Soleil - Levant nişanının birinci 
rütbesini haiz, Fevkalâde Büyük Elçi ve Murahhası;

M. M assa - aki Hotta, Jushii, Soleil - Levant nişanının ikinci 
rütbesini haiz, Bern Fevkalâde M urahhası ve Orta Elçisi.
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HAŞMETLİ ROMANYA KIRALI

M. Nicolas Titulesco, Hariciye Nazırı;

M. Constantin Contzesco, Orta Elçi, Avrupa ve Beynelmilel Tuna 
Komisyonları Romanya Murahhası;

M. Vespasien Pella, Lahey Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçisi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ R E İSİ:

Dr. Rüştü Aras, Hariciye Vekili, İzmir Mebusu;

Suad Davaz, Türkiye Cumhuriyeti Paris Fevkalâde Büyük El
çisi ve Murahhası;

Numan Menemencioğlu, Türkiye Büyük Elçisi, Hariciye Vekâ
leti Umumî Kâtibi;

Asım Gündüz, Korgeneral, Genelkurmay İkinci Başkanı;

Necmeddin Sadak, Akvam Cemiyeti nezdinde Türkiye Daimî 
Murahhası, Sivas Mebusu, Büyük Millet Meclisi Hariciye Encümeni 
Mazbata Muharriri.

SOVYETİK SOSYALİST CUMHURİYETLERİ MERKEZİ İCRA KO
MİTESİ :

M. Maxime Litvinoff, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Merkezî icra  Komitesi âzasından, Hariciye Halk Komiseri.

HAŞMETLİ YUGOSLAVYA KIRALI:

M. Ivan Soubbotitch, Akvam Cemiyeti nezdinde Yugoslavya 
Kıratlığı Daimî Murahhası.

Bu zevat usulüne m uvafık ve m uteber görülen selâhiyetname- 
lerini ibraz ettikten sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırm ışlardır.

MADDE 1

Yüksek Âkit Taraflar Boğazlarda denizden geçiş ve seyrisefain 
serbestisi prensibini kabul ve teyit ederler.

Bu serbestinin istim ali bundan böyle işbu Mukavele hükümleri 
ile tanzim edilir.
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KISIM  I

TİCARET GEMİLERİ

MADDE 2

Sulh zamanında, ticaret gemileri, sancak ve hamule ne olursa, 
olsun, gündüz ve gece, aşağıdaki 3-ncü maddenin hükümleri mahfuz 
kalm ak üzere hiçbir merasime tâbi olmadan Boğazlardan geçiş ve 
seyrisefain tam serbestisinden müstefid olacaklardır. Bu gemiler 
Boğazların hiçbir limanında tevakkuf etmeksizin transit suretiyle 
geçtikleri takdirde Türkiye alâkadar m akam ları tarafından cibayeti 
bu Mukavelenamenin 1 ııci lahikasında derpiş edilen rüsum veya 
tekâliften başka hiçbir rüsum veya tekâlife tâbi tutulm ayacaktır.

Bu rüsum veya tekâlifin cibayetini teshil etmek için Boğazlardan 
geçecek ticaret gemileri 3-ncü maddede tasrih edilen merkezin me
m urlarına isimlerini, tabiiyetlerini, tonâjlarınm , gidecekleri yeri ve 
nereden geldiklerini bildireceklerdir.

Kılavuz ve romorkaj ihtiyarî kalır.

MADDE 3

Ege denizinden veya Karadenizden Boğazlara dâhil olacak her 
gemi, beynelmilel sıhhî hükümler çerçevesi dahilinde Türk nizam- 
lariyle vazedilmiş olan sıhhî kontrola tâbi olmak için Boğazlar med- 
haline yakın bir sıhhat merkezinde tevakkuf edecektir. Temiz pa- 
tenteleri olan veyahut işbu maddenin 2 nci fıkrasındaki hükümleri 
şümulüne girmediklerini tasdik eden sıhhî bir beyanname ibraz 
eyliyen gemiler için bu kontrol gündüz ve gece mümkün olan azamî 
süratle icra edilecek ve bu gemiler Boğazlardan geçişleri esnasında 
başka hiçbir tevakkufa mecbur edilmiyeceklerdir.

İçinde veba, kolera, sarıhumma, lekelihumma veya çiçek va
kaları bulunan veyahut içinde yedi günden az bir zaman evvel bu 
hastalıklar bulunmuş olan gemilerle bulaşık bir limanı beş defa 24 
saatten az bir zamandan beri terketm iş olan gemiler Türk Makam
larının tâyin edebilecekleri sıhhat zabıta m em urlarını irkâb etmek 
üzere bundan evvelki fıkrada tasrih edilen sıhhat merkezinde tevak
kuf edeceklerdir. Bundan dolayı hiçbir rüsum ve tekâlif alınmayacak 
ve sıhhat zabıta m em urları Boğazların mahrecinde bir sıhhat mer
kezinde indirileceklerdir.
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M A D D E 4

Harb zamanında, Türkiye muharip olmadığı takdirde, ticaret 
gemileri, sancak ve hamule ne olursa olsun, 2-nci ve 3-ncü madde
lerde derpiş edilen şerait dairesinde Boğazlarda geçiş ve seyrüsefer 
serbestisinden müstefid olacaklardır. Kılavuzluk ve römorkaj ihtiyarî 
kalır.

MADDE 5

Harb zamanında, Türkiye muharip olduğu takdirde, Türkiye 
ile harb eden bir memlekete mensup olmayan ticaret gemileri, düş
mana hiçbir suretle m uzaharet etmemek şartiyle, Boğazlarda geçiş 
ve seyrüsefer serbestisinden müstefid olacaklardır.

Bu gemiler Boğazlara gündüz girecekler ve geçiş her defasında 
Türk M akam ları tarafından gösterilecek yoldan vâki olacaktır.

MADDE 6

Türkiye kendini pek yekin harp tehlikesi tehdidine maruz te
lâkki ettiği takdirde yine 2 inci madde hükümlerinin tatbikm a de
vam edilecektir. Ancak gemilerin Boğazlara gündüz girmeleri ve ge
çişin, her defasında Türk M akam ları tarafından gösterilen yoldan 
vâki olması lâzımdır.

Kılavuzluk bu takdirde m ecburî kılınabilecek, ancak ücret tâbi 
olmayacaktır.

MADDE 7

(Ticaret gemileri) tâbiri işbu Mukavelenamenin ikinci kısmiyle 
istihdaf edilmemiş bütün gemilere şâmildir.

KISIM  II.

HARB GEMİLERİ

MADDE 8
«sfl.

İşbu Mukavele mucibince harb gemileri ve onların vasıfları ile 
töhajlarıiıın hesabı için muteber olacak tarif işbu Mukavelenamenin 
ikinci lâhikasmda olan tarifdir.
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M A D D E 9

Askerî bahriyenin mayi olsun olmasın m ahrukat nakli için has
saten inşa edilmiş olan yardımcı gemileri 13 ncü maddede istihdaf 
olunan mütekaddim ihbara tâbi tutulmıyacak ve Boğazları münfe
riden geçmek şartiyle 14 ve 18 ııci maddeler mucibince tahdide tâbi 
tonajlar hesabına girmiyeceklerdir. Bununla beraber sair geçiş şe
raiti hususunda harb gemilerine kıyasen muameleye tâbi tutulmakta 
berdevam olacaklardır.

Bundan evvelki fıkrada istihdaf edilen yardımcı gemiler, derpiş 
edilen istisnadan anca.k teshilatları : Sâbih hedeflere karşı azamî, 
105 milimetre çapında iki top; ve hava hedeflerine karşı azamî, 75 
milimetre çapında iki silâhdan fazlasını ihtiva etmediği takdirde is
tifade edebileceklerdir.

MADDE 10

Sulh zamanında hafif su üstü gemileri, küçük m uharebe gemi
leri ve yardımcı gemiler, gerek Karadenize sahildar olan gerek ol
mayan Devletlere mensup bulunsunlar, hiçbir rüsum ve tekâlife 
tâbi tutulmadan Boğazlardan geçiş serbestisinden istifade edecek
lerdir, şu şart ile ki, bunlar Boğazlara gündüz ve aşağıdaki 13-ncü 
ve müteakip maddelerde derpiş edilen şerait dairesinde girerler.

Yukarıdaki fıkrada istihdaf edilen sınıflara dâhil olan gemi
lerden gayri harb gemileri ancak 11 ve 12-nci maddelerde derpiş 
edilen hususî şerait dahilinde geçiş hakkını haiz olacaklardır.

MADDE 11

Karadeniz sahildarı Devletler 14-ncü maddenin l~nci fıkrasında 
derpiş edilen tonajdan yüksek bir tonajda bulunan hattıharb ge
milerini, Boğazlardan geçirmeye mezundurlar, şu şart ile k i : Bu 
gem iler Boğazları birer birer ve refakatlerinde en çok iki torpido ile 
geçerler.

MADDE 12

Karadeniz sahildarı Devletler, bu deniz haricinde inşa ettirdik
leri veya satın aldıkları denizaltı gemilerini, eğer tezgâha konma
veya m übayaadan Türkiye’ye vakti zamaniyle haber verilmiş ise, 
üssübahrilerine iltihak etmek üzere, Boğazlardan geçirm ek hakkını 
haiz olacaklardır.
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Mezkûr devletlere ait denizaltı gemileri, bu hususta Türkiye’ye 
ta,srihat verilmek şartiyle, bu deniz haricinde kâin tezgâhlarda ta 
mir edilmek üzere keza Boğazlardan geçebileceklerdir.

Gerek birinci ve gerek ikinci takdirde denizaltı gemileri gündüz 
ve su üstünde seyrüsefer edecekler ve Boğazlardan münferiden ge
çeceklerdir.

MADDE 13

Harb gemilerinin Boğazlardan geçmesi için Türkiye Hüküme
tine siyasî tarik ile bir mütekaddim ihbar vâki olmak lâzımdır. Bu 
mütekaddim ihbarın normal müddeti sekiz gün olacaktır; ancak 
Karadeniz sahildarı olrnıyan Devletler için bu müddetin onbeş güne 
iblâğı arzuya şayandır. Bu mütekaddim ihbarda gemilerin gidecek
leri mahal, isimleri, tipleri ve adedleri ile azimette geçiş ve ledelicab, 
avdette geçiş tarihleri tasrih edilecektir. Her tarih tebeddülü üç 
günlük bir mütekaddim ihbara mevzu teşkil edecektir.

Azimet geçişinde Boğazlara giriş ilk mütekaddim ihbarda gös
terilen tarihten itibaren beş gün zarfında vuku bulmalıdır. Bu müh
letin inkızasmdan sonra ilk mütekaddim ihbar için olduğu gibi aynı 
şerait dahilinde yeni bir mütekaddim ihbar verilecektir.

Geçiş esnasında bahrî kuvvet kumandanı, tevakkufa mecbur 
olmaksızın, Çanakkale veya Karadeniz Boğazları medhalindeki bir 
işaret istasyonuna emri altındaki kuvvetin sarih teşekkülünü bil
direcektir.

MADDE 14

İşbu Mukavelenamenin 11 inci maddesinde ve 3 üncü lâhika- 
smda derpiş edilen ahval müstesna olmak üzere Boğazlarda transit 
halinde bulunabilecek ecnebi bahrî kuvvetlerin azamî tonaj m ec
muu 15.000 tonu tecavüz etmiyecektir.

Her halde bundan evvelki fıkrada istihdaf edilen küvetler do
kuz gemiden ziyade olamaz.

Karadeniz sahildar olan veya olrnıyan Devletlere ait olup, 17 
inci madde ahkâmına, tevfikan Boğazlardaki bir limanı ziyaret eden 
gemiler bu tonaja dâhil olmayacaklardır.

Keza geçiş esnasında hasara uğramış olan harb gemileri bu 
tonaja dâhil olmayacaklardır; bu gemiler tam irat esnasında Türkiye 
tarafından isdar edilen hususî emniyet ahkâm ına tâbi tutulacaklardır.
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M A D D E 15

Boğazlarda transit olarak bulunan harb gemileri hâmil buluna
bilecekleri hava sefinelerini hiçbir suretle kullanamazlar.

MADDE 16

Boğazlarda transit olarak bulunan harb gemileri, hasar veya 
deniz arızası halleri müstesna olmak üzere, geçişlerine muktazi 
müddetten fazla Boğazlarda kalam azlar.

MADDE 17

Yukarıdaki maddelerin ahkâm ı herhangi bir tonaj veya teşek
külde bir bahrî kuvvetin, Türkiye Hükümetinin daveti üzerine Bo
ğazlardaki bir lim ana mahdud bir müddet için bir nezaket ziyare
tinde bulunmasına hiçbir suretle m âni olamaz. Bu kuvvet Boğazları 
geldiği yoldan terkedecektir, şu kadar ki, 10., 14. ve 18.nci maddeler 
ahkâm ı mucibince Boğazlardan transit olarak geçmek için matlub 
şeraiti haiz ise bu hükümden müstesnadır.

MADDE 18

1 — Karadeniz sahildarı olmıyan Devletlerin sulh zamanında 
bu denizde bulundurabilecekleri tonaj mecmuu aşağıdaki veçhile 
tahdid ed ilm iştir:

a) Aşağıdaki (b) fıkrasında derpiş edilen hal m üstesna olmak 
üzer mezkûr Devletlerin mecmu tonajı 30.000 i tecavüz etmiyecektir;

b) Şayet herhangi bir zaman Karadenizin en kuvvetli filosu
nun tonajı işbu Mukavelenamenin imzası tarihinde bu denizde en ku- 
vetli olan filonun tonajını, asgarî 10.000 ton tecavüz ederse (a) fık
rasında tasrih edilmiş olan 30.000 tonluk mecmu tonaj o derecede 
ve azamî 45.000 tona, varıncaya değin tezyid edilecektir. Bu maksat
la, sahiidar her Devlet işbu Mukavelenamenin 4 ncü lâhikasm a tev
fikan Türkiye Hükümetine her senenin 1 Kânunusani ve 1 Temmuz 
tarihlerinde Karadenizdeki filosunun tonaj yekûnunu bildirecektir 
ve Türkiye Hükümeti bu m alum atı sair Yüksek Âkit Taraflara ve 
keza Akvam Cemiyeti Umumi Kâtibine isal edecektir.

c) Karadenize sahiidar olmıyan Devletlerden herhangi birinin 
bu denizde bulundurabileceği tonaj yukarıdaki a) ve b) fıkralarında 
istihdaf edilen mecmu tonajın üçde ikisini tecavüz etmiyecektir.
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d) Bununla beraber Karadeniz sahildarı olmıyan bir veya bir
kaç Devlet bu denize, İnsanî bir m aksatla bahri kuvvetler gönder
mek istedikleri takdirde, mecmuu hiçbir ihtimalde 8.000 tonu teca
vüz edemiyecek olan bu kuvvetler işbu Mukavelenamenin, 13-ncü 
maddesinde derpiş edilen mütekaddim ihbara lüzum olmaksızın aşa
ğıdaki şerait dahilinde Türkiye Hükümetinden istihsal edecekleri 
müsaade üzerine Karadenize girebileceklerdir: Eğer yukarıdaki a) 
ve b) fıkralarında istihdaf edilen tonaj mecmuu dolmamışsa ve gön
derilmesi talep edilen kuvvetlerle tecavüz edilmeyecek ise Türkiye 
Hükümeti kendisine vâki olan talebi aldıktan sonra en kısa müddet 
zarfında mezkûr müsaadeyi ita edecektir. Şayet mezkûr mecmuu 
tonaj zaten istim al edilmiş bulunuyorsa veya gönderilmesi talep 
edilen kuvvetlerle bu yekûn tecavüz edilecek ise, Türkiye Hükümeti, 
bu müsaade talebinden Karadeniz sahildarı Devletleri derhal haber
dar edecek ve eğer bu Devletler, haberdar edildiklerinden 24 saat 
sonra bir itiraz serdetmezler ise alâkadar Devletlere, talebleri hak
kında verdiği kararı en geç kırk sekiz saatlik nizami bir mühlet 
zarfında bildirecektir.

Karadeniz sahildar olmıyan Devletler bahrî kuvvetlerinin, Ka
radenize bundan sonraki her duhulü ancak yukarıda a) ve b) fık
ralarında derpiş mecmu tonajın müsadesi nisbetinde olacaktır.

2 — Karadeniz’de bulunm alarının maksadı ne olursa olsun, sa
hi] dar olmayan Devletlerin harb gemileri bu denizde yirmi bir gün
den ziyade kalam ıyacaklardır.

MADDE 19

Harb zamanında, Türkiye muharip olmadığı takdirde, harb ge
mileri 10 ilâ 18-nci maddelerde tasrih edilen şeraitin aynı şerait da
hilinde Boğazlarda tam bir geçiş seyrisefain serbestisinden müstefid 
olacaklardır.

Bununla beraber muharip herhangi bir Devletin harb sefinele
rinin Boğazlardan geçmesi memnu olacaktır, şu kadar ki, işbu Mu
kavelenamenin 25-nci maddesinin tatbiki şümulüne giren haller ve 
keza Akvam Cemiyeti m isakı çerçevesi dahilinde akdedilip mezkûr 
misakm 18-nci maddesi ahkâm ı mucibince tescil ve neşredilen ve 
Türkiye’yi bağlıyan bir m ütekabil müzaheret muahedenamesi mu
cibince, tecavüze duçar olan bir Devlete yapılacak muzaharet hal
leri bundan müstesnadır.
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Yukarıdaki 2-nci fıkrada vazedilen geçiş memnuniyetine rağ
men, Karadenize sahildar olan veya olmıyan muharip Devletlere ait 
olup da mensup bulundukları lim anlardan ayrılmış bulunan harb 
gemileri bu lim anlara iltihak etmek müsaadesini haizdirler.

Muharip harb gem ilerinin Boğazlarda bir güna zabt ve müsa
dereye tevessül etmeleri, muayene hakkım  icra eylemeleri veya diğer 
herhangi bir hasmane harekette bulunm aları memnudur.

MADDE 20

Harb zamanında, Türkiye muharip olduğu takdirde, 10 ilâ. 
18-inci maddeler ahkâm ı tatbik edilmiyecektir; harb gemilerinin geç
mesi tam amen Türkiye Hükümetinin rey ve ihtiyarına bırakılacaktır.

MADDE 21

Türkiye,kendisini pek yakın bir harp tehlikesi tehdidine ma
ruz telâkki ettiği takdirde, işbu Mukavelenamenin 20-inci maddesi 
ahkâm ını tatbik hakkım  haiz olacaktır.

Yukardaki fıkranın Türkiye’ye verdiği salâhiyetin Türkiye 
tarafından istimalinden evvel Boğazlardan geçmiş olup bu suretle 
mensup bulundukları lim anlardan ayrılmış bulunan harb gemileri 
bu lim anlara iltihak edebileceklerdir. Bununla beraber şurası mu
karrerdir ki Türkiye, tavır ve hareket ile işbu maddenin tatbikma 
sebep olan Devletin gemilerini bu hakdan istifade ettirmiyebilecektir.

Türkiye Hükümeti, yukarıdaki birinci fıkranın kendisine verdiği 
salâhiyeti istimal ettiği takdirde Yüksek Âkid Taraflarla Akvam Ce
m iyeti Umumî Kâtibine bu hususta bir tebliğ gönderecektir.

Cemiyeti Akvam Konseyi üçde iki ekseriyetle Türkiye’nin bu su
retle ittihaz etmiş olduğu tedbirlerin haklı olmadığına karar verirse 
ve işbu Mukavelenameye vaziülimza Yüksek Âkit Tarafların  ekse
riyeti de keza aynı reyde bulunursa, Türkiye Hükümeti bahse mevzu 
tedbirlerle işbu Mukavelenamenin 6 mcı maddesi mucibince alınmış 
olabilecek tedbirleri refetm eyi taahhüt eder.

MADDE 22

İçinde veba, kolera, sarıhumma, lekelilıumma veya çiçek va
kaları bulunan veyahut içinde yedi günden az bir zaman evvel bu 
hastalıklar bulunmuş olan harb gemileriyle, beş defa 24 saatten az bir
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zamandan beri bulaşık bir lim anı terketmiş olan harb ve Boğazların 
bulaştırılmasına imkân bırakm am ak için muktazi tahaffuz tedbir
lerini gemi vesaitiyle ittihaz etmeye m ecbur olacaklardır.

KISIM  III.

MADDE 23

Sivil hava sefinelerinin Akdeniz ile Karadeniz arasında geçişini 
temin etmek için, Türkiye Hükümeti Boğazların memnu m ıntaka- 
ları haricinde bu geçişe mahsus yollarını gösterecektir.; sivil hava 
sefineleri Türkiye Hükümetine, arızî uçuşlar için üç gün evvel bir 
mütekaddim ihbar ve muntazam servis için geçiş tarihlerini tasrih 
eden umumî bir mütekaddim ihbar vermek suretiyle bu yollan kul
lanabilecekleridir.

Diğer taraftan, Boğazların yeniden askerileştirilmesine rağmen, 
Türkiye Hükümeti, Türkiye’de m er’i havaî seyrüsefer niza matın a tev
fikan Avrupa ile Asya arasında Türkiye arazisi üzerinde uçm alarına 
müsaade edilmiş olan sivil hava sefinelerinin tam bir emniyetle geç
meleri için muktazi teslihâtı gösterecekdir. Uçuş müsaadesi verilmiş 
olan ahval için Boğazlar m m takasm da takip edilecek yol vakit vakit 
gösterilecektir.

KISIM  IV.

UMUMÎ AHKÂM

MADDE 24

Boğazlar rejim ine dair 24 Temmuz 1923 tarihli Mukavelename 
mucibince teessüs etmiş olan Beynelmilel Komisyonun salâhiyetleri 
Türkiye Hükümetine devredilmiştir.

Türkiye Hükümeti 11, 12, 14 ve 18-nci maddelerin tatbikm a 
mütedair istatistikleri toplamayı ve malumatı vermeyi taahhüt eder.

Türkiye Hükümeti, bu Mukavelenamenin harb gemilerinin Bo
ğazlardan geçişine dair olan her hükmünün icrasına nezaret ede
cektir.

Türkiye Hükümeti, ecnebi bahrî bir kuvvetin yakında Boğaz
lardan geçeceğinden haberdar edilir edilmez, bu kuvvetin teşekkü
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lünü, tonajını, Boğazlara duhulü için derpiş edilen tarihi ve ledelicab, 
muhtemel avdet tarihini Yüksek Âkid Tarafların A nkara’daki Mü
messillerine bildirilecektir.

Türkiye Hükümeti Boğazlardan ecnebi harb gemilerinin seyrü 
seferini gösteren ve ticarete ve işbu Mukavelenamede derpiş edilen 
bahrî ve havaî seyrisafaine faideli olan her türlü m alum atı ihtiva 
eden senelik bir raporu Akvam Cemiyeti Umumî Kâtipliğiyle Yük
sek Âkid Taraflara tevdi edecektir.

MADDE 25

İşbu Mukavelenamenin hiçbir hükmü, Türkiye için veya Akvam 
Cemiyeti âzası herhangi başka bir Yüksek Âkid T araf için Akvam 
Cemiyeti misakmdan mütevellit hukuk ve vecibeleri ihlâl edemez.

KISIM V.

NİHAÎ AHKÂM

MADDE 26

İşbu Mukavelename en kısa bir müddet zarfında tasdik edile
cektir.

Tasdiknameler, Paris’de Fransa Cumhuriyeti Hazinei Evrakına 
tevdi edilecektir.

Japonya Hükümeti, tasdikin icra  edilmiş olduğunu Paris’deki 
siyasi Mümessili vasıtasiyle Fransa Cumhuriyeti Hükümetine bil
dirmekle iktifa edebilecek ve bu takdirde tasdiknameyi mümkün 
olan süratle isal edecektir.

Türkiye’ninki de dâhil olmak üzere altı tasdikname tevdi edilir 
edilmez bir tevdi zabıtnamesi tanzim edilecektir. Bundan evvelki 
fıkrada derpiş edilen tebliğ, bu hususta, tasdikname tevdiine muadil 
olacaktır.

îşbu mukavele bu zabıtname tarihinden itibaren m eriyet mev
kiine girecektir.

Fransa Hükümeti bundan evvelki fıkradan derpiş edilen zabıt
name ile bilâhare tevdi edilecek tasdiknam elerin tevdi zabıtname
lerinin aslına mutabık birer süre tini Yüksek Âkid Tarafların  kâf fe
sine tevdi edecektir.
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M A D D E 27

Mevkii meriyete girdiğinden itibaren, işbu Mukavelename, 24 
Temmuz 1923 tarihli Lozan sulh Muahedenamesine vaziülirnza her
hangi bir Devletin iltihakına açık olacaktır.

Herhangi bir iltihak diplomasi tarikiyle Fransa Cumhuriyeti 
Hükümetine ve onun tarafından da Yüksek Âkid Tarafların kâffesi
ne tebliğ edilecektir.

Bu iltihak Fransa Hükümetine yapılan tebliğ tarihinden iti
baren m uteber olacaktır.

MADDE 28

İşbu Mukavelename mevkii meriyete girdiği tarihten yirmi sene 
müddetle m er’i olacaktır.

Bununla beraber işbu Mukavelenamenin 1-nci maddesinde te- 
yid edilen geçiş ve seyrisefain serbestisi prensibinin müddeti namah- 
duddur.

Mezkur yirmi senelik müddetin inkızasmdan iki sene evvel, 
hiçbir Yüksek Âkit Taraf, Fransa Hükümetine fesih ihbarnamesi 
vermemiş ise, işbu Mukavelename, bir fesih ihbarnam esi gönderil
mesinden itibaren iki sene geçinceye kadar m uteber kalacaktır. Bu 
ihbarname Fransa Hükümeti tarafından Yüksek Âkit T araflara teb
liğ edilecektir.

işbu Mukavelename, bu madde ahkâmı mucibince feshedildiği 
takdirde Yüksek Âkit T araflar yeni bir Mukavelenamenin ahkâmını 
tesbit etmek üzere kendilerini bir Konferansda temsil ettirm ek hu
susunda mutabıkdırlar.

MADDE 29

işbu Mukavelenamenin meriyet mevkiine girmesinden itibaren 
her beş senelik müddetin hitamında Yüksek Âkit Taraflardan her 
biri, işbu Mukavelenamenin bir veya bir kaç hükmünün tadilini 
teklife teşebbüs edebilecektir.

Yüksek Âkit Taraflardan biri tarafından vâki olan tadıl talebi, 
kabule şayan olmak için, şayet 14-ncü veya 18-nci maddelerin tadi
lini istihdaf ediyorsa diğer Yüksek bir Âkit, ve şayet diğer herhangi 
bir maddenin tadilini istihdaf ediyorsa, diğer iki Yüksek Âkit tara
fından iltizam edilmelidir.
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Bu suretle iltizam edilen tadil talebi câri beş senelik müddetin 
inkızasmdan üç ay evvel Yüksek Âkit Tarafların  her birine tebliğ 
edilecektir. Bu ihbarnam e teklif edilen tadilâtın m ahiyetini ve se
beplerini ihtiva edecektir.

Bu teklifler üzerinde diplomasi tarikiyle bir neticeye vâsıl olmak 
mümkün olmazsa Yüksek Âkit Taraflar bu hususta toplanacak bir 
Konferansda kendilerini temsil ettireceklerdir.

Bu konferans ancak ittifakı âra  ile karar verebilecektir, bu 
hükümden 14-ncü madde ile 18-nci maddeye m üteallik tadil halleri 
m üstesna olup bunlar için Yüksek Âkit Tarafların dörtte üçünün 
ekseriyeti kifayet edecektir.

Bu ekseriyet, Türkiye dâhil olmak üzere, Karadeniz sahildarı 
Yüksek Âkit Tarafların  dörtte üçünü ihtiva etmek suretiyle hesap 
edilecektir.

Tasdikan lilm akal yukarda isimleri mezkur M urahhaslar işbu 
Mukavelenameyi imza etmişlerdir.

M ontreux’de yirmi Temmuz bin dokuzyüz otuz altı tarihinde 
on bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. Bunlardan M urahhaslar ta
rafından mühürlenmiş olan birinci nüsha, Fransa Cumhuriyeti Hü
kümeti Hazinei evrakına vazedilecektir, diğer nüshalar da vaziülimza 
Devletlere teslim edilmiştir.

U. P. NICOLAEV 

PIERRE NEICOV 

J. PAUL - BONCOUR

H. PONSOT 

STANLEY

S. M. BRUCE 

N. POLITIS

RAOL BIBCA ROSETTI

Zirde vaziülimza Japon M urahhasları, işbu Mukavele ahkâmının. Akvam Cemi

yeti âzası olmayan bir Devlet sıiatiyle Japonyanm vaziyetini, gerek Akvam Cemiyeti 

misakma nazaran gerek mezkûr misak çerçevesi dahilinde münakid mütekabil muza

heret Muahedenamelerine göre hiçbir suretle tadil etmediğini ve Japonya'nın betahsis 

19 ve 25'inci maddeler ahkâmı dahilinde bu misak ve bu muahedeler hakkında tam 
bir serbestii takdir m uhaiaza ettiğini Hükümetleri namına beyan ederler.
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N. SATO
MASSA - AKI HOTTA 

N. TITULESCO 

CONS. CONTZESCO 

V. V. PELA 

Dr. R. ARAS 

SUAD DAV AZ 

N. MENEMENCÎOĞLU 

ASIM GÜNDÜZ 

N. SADAK 

MAXIME LITVINOF 

Dr. I. V. SOUBBOTITCH

LÂHİKA I

1. İşbu Mukavelenamenin 2-nci maddesi mucibince istifa edi
lebilecek olan rüsum ve tekâlif aşağıdaki tabloda gösterilenler ola
caktır. Türkiye Hükümetinin bu rüsum ve tekâlif den kabul edebile
ceği muhtemel tenzilât, sancak farkı gözetilmeksizin, tatbik edile
cektir.

Beher Neto hacim to
nilâtosu (net register

İfa edilen hizmetin m ahiyeti
tonnage) üzerinden isti 
fa  edilecek resim veya 

harç m iktarı 
Altın frank (1)

a) Sıhhî kontrol . . .  ........................................... 0,075

b) Fenerler, zıyalı şam andıralar, geçid şamandı
raları ve saire :

800 tona k a d a r ...................................................... •*. 0,42

800 tondan fa z la s ı .................................................... 0,21

0 ) Halen yüz kuruş takriben altın 2 frank 50 santime muadildir.
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c) Tahlisiye h izm eti: Buna tahlisiye sandalları, 
roket istasyonları, sis düdükleri radiofarlar ve 
keza b) fıkrasında dâhil bulunmayan ziyalı şa
m andıralar veya aynı neviden diğer tesisat 
d a h ild ir ..................................................................................... 0,10

2. îşbu lahikanın 1-nci fıkrasında m erbut tabloda tasrih edilen 
rüsum ve tekâlif Boğazlardan iki defa geçiş içindir ( Yani Ege de
nizinden Karadenize bir geçiş ve Ege denizine dönüş seyahati veya
hut Karadenizden Ege denizine Boğazlardan bir geçiş ve müteaki
ben Karadenize dönüş); Bununla beraber eğer bir ticaret gemisi 
azimet seyahati için Boğazlara girdiği tarihten itibaren altı aydan 
fazla bir zaman sonra vaziyete göre Ege denizine veya Karadenize 
dönmek üzere Boğazlardan tekrar geçerse bu gemi sancak farkı 
gözetilmeksizin bu rüsum ve tekâlifi ikinci defa olarak tediye ile 
mükellef tutulabilir

3. Eğer, bir ticaret gemisi azimet geçişine avdet etmiyeceğini 
beyan ederse, işbu lâhikanın* birinci paragrafının (b) ve Cc) fıkra
larında derpiş edilen rüsum ve tekâlif hususunda tarifenin nısfını 
tediye edecektir.

4. îşbu lâhikam n birinci paragrafına m erbut tabloda tarif edi
len ve mevzuubahs hizmetlerin icap : ettirdiği m asrafları kapatmıya 
ve ihtiyat akçesi veya makul bir müdevver sermaye m uhafazası için 
lüzumlu m iktardan yüksek olmıyacak olan rüsum ve tekâlif ancak 
işbu Mukavelenamenin 29-ncu maddesi ahkâm ı tatbik edilmek şar- 
tiyle tezyid veya ikmal edileceklerdir. Bunlar tediye tarihlerindeki 
kambiyo fiatm a göre altın frank veya türk parası olarak tesviye 
olunur.

5. T icaret gemileri kılavuzluk ve römorkaj gibi ihtiyarî hizmet
ler için, böyle bir hizmet, gemilerin acente veya kaptanlarının talebi 
üzerine Türk M akam atı tarafından lâyıkiyle ifa edildiği takdirde, 
rüsum ve tekâlif tediyesine m ecbur tutulabilirler. Türkiye Hükümeti 
işbu ihtiyarî hizmetlerin ifası için istifa edilecek rüsum ve tekâlif 
tarifesini zaman zaman neşredecektir.

6. îşbu tarifeler mezkur hizmetler 5-nci maddenin tatbiki su
retiyle mecburî kılındığı hallerde tezyid edilmeyeceklerdir.
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LÂHİKA II (i)

A. M aim ahrec e s a s ı:

1. B ir suüstü gemisinin m aimahrec esası, tam m ürettebatı ve 
makine ve kazanlariyle denize açılm ağa müheyya olan ve makine 
ve kazanlarının beslenmesine mahsus m ahrukatı ile ihtiyat suyu 
hariç olmak üzere bütün esliha ve her türlü mühimmatını, teçhizatını 
komanyasmı, m ürettebatı için tatlı suyu, muhtelif erzakını ve harb 
esnasında taşıyacağı her nevi alât ve edevat ve yedek parçalarını hâ
mil olan, inşası itmam edilmiş bir geminin maimahrecidir.

2. B ir denizaltı gemisinin m aimahrec esasi; tam m ürettebatı 
ve motor cihazı ile denize açılm aya müheyya olan ve mahrukatı, 
yağlama yağı, tatlı suyu ve her nevi (ballast) suyu hariç olmak üzere 
bütün silâhlarını, her türlü mühimmatını, tesisatını, teçhizatını, mü
rettebatının komanyasmı ve harb esnasında taşıyacağı m uhtelif alât 
ve edevatı ve her nevi yedek parçalarını hâmil bulunan (dalma sar
nıçlarının suyu hariç) inşası itmam edilmiş geminin su üstünde 
maimahrecidir.

3. “ton” kelimesi, “m etrik ton” tabirindekinden gayri, 1.016 
kilogramlık (2.240) librelik) bir tonu ifade eder.

B. S ın ıf la r :

1. H attıharb gemileri aşağıdaki iki tâli sınıf dan birine men
sup olan suüstü harb gem ilerid ir:

a) Tayyare ana gemileri, muavin gemiler veya (b) tâli sını
fına mensup hattıharb gemilerinden maada, m aimahreci 10.000 
(10.160 m etrik ton) tondan fazla olan veya 203 milimetre (8 pus) 
çapından yukarı bir topla mücehhez suüstü harb gemileridir.

b) Tayyare ana gemilerinden maada m aim ahreci 8.000 (8.128 
metrik ton) tondan yukarı olmayan ve 203 milimetre (8 pus) çapın
dan yukarı bir topla mücehhez bulunan suüstü harb gemileridir.

2. Tayyare ana gemileri, hacim leri ne olursa olsun, başlıca 
tayyare taşım ak ve bunları denizde harekete geçirmek için inşa 
edilmiş veya tertibatlandırılm ış suüstü harb gemileridir. Eğer, bir

O) İşbu lahika metinleri 25 Mart 1936 tarihli Londra Bahrî Mukavelenamesinden iktibas 

edilmiştir.

125



harb gemisi başlıca tayyare taşım ak ve bunları denizde harekete 
geçirmek için inşa edilmemiş veya tertibatlandırılm am ış ise bu ge
miye bir inme veya havalanm a güvertesinin kurulması bunun tay
yare ana gemileri sınıfına ithalini intaç eylemez.

Tayyare ana gemileri sınıfı iki tâli sınıfa ayrılır, şöyle k i :

a) Tayyerelerin uçabilecekleri veya konabilecekleri bir güverte 
ile mücehhez olan gemiler;

b) Yukarda (a) fıkrasm da tarif edilen bir güverte ile müceh
hez bulunmıyan gemiler.

3. H afif suüstü gemileri, tayyare gemileri, küçük m uharebe 
gemileri veya muavin gemilerden m aada m aim ahreci 10.000 (10.160 
m etrik ton) tonu geçmemek üzere 100 tondan (102 m etrik ton) fazla 
olan ve 203 milimetre (8 pus) çapmda yukarı topla mücehhez bu- 
lunmıyan suüstü harb gemileridir.

Hafif suüstü gemileri smıfı üç tâli sınıfa ayrılır, şöyle k i :

a) 155 m ilimetre (6.1 pus) çapından yukarı bir top taşıyan 
gemiler,

b) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı top taşımayan ve 
m ahreci 3.000 (3.048 m etrik ton) tondan yukarı olan gemiler.

c) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı top taşım ıyan ve 
m aim ahreci 30.000 (3.048 m etrik ton) tondan yukarı olmıyan gemiler.

4. Denizaltı gemileri, denizin sathı altında seyrüsefer etmek 
üzere inşa edilmiş bütün gemilerdir.

5. Küçük m uharebe gemileri, muavini gemilerden m aada ma
im ahreci 2.000 (2.032 m etrik ton) tonu tecavüz etmemek üzere 100 
(102 m etrik ton) tondan fazla olan fakat aşağıdaki evsafın hiçbirini 
haiz bulunmıyan suüstü harb gemileridir.

a) 155 milimetre (6.1 pus) çapından yukarı bir topla müceh
hez olmak;

b) Torpil atm ak için inşa veya teçhiz edilmiş bulunmak;

c) 20 milden fazla sürat temin etmek üzere inşa edilmiş olmak;

6. Muavin gemiler, askerî filoya mensup olup m aim ahreci 100 
tondan (102 m etrik ton) fazla bulunan, normal olarak filo hizmetin
den veya asker naklinde veyahut m uharebe yapan gemilerin kul-

126



iandıkları hizmetten başka herhangi bir hizmette kullanılan, mu
harebe yapan gemi olmak için hassaten inşa edilmemiş olan ve aşa
ğıdaki evsaftan hiç birini haiz bulunmıyan suüstü gemileridir.

a) 155 milimetre (6.1 pus) den yüksek bir çapta bir topla mü
cehhez olmak;

b) 76 milimetre (3 pus) den yüksek bir çapta sekiz toptan 
fazla topla mücehhez olmak;

c) Torpil atm ak için inşa veya teçhiz edilmiş bulunmak;

d) Zırhlı levhalarla m uhafaza edilmek üzere inşa edilmiş ol
mak;

e) 28 milden fazla bir sürate erişmek için inşa edilmiş olmak;

f) Tayyareleri denizde harekete getirmek üzere bilhassa inşa 
edilmiş veya tertibatlandırılm ış olmak;

g) Tayyare uçurm ak için, ikiden fazla âletle mücehhez bu
lunmak.

C. Yaşını doldurmuş g em iler:

Aşağıdaki sınıflara ve tâli sınıflara mensup gemiler inşalarından 
itibaren atide adetleri gösterilen seneler geçince “yaşını doldurmuş” 
telâkki edileceklerdir:

a) Bir hattıharb gemisi i ç i n ...............................................

b) Bir teyyare ana gemisi için . . . .....................................

c) (a) ve (b) tâli sınıflarından bir hafif suüstü ge
misi için :

i) I Kânunusani 1920 tarihinden evvel tezgaha kon
muş i s e .....................................................................................

ii) 31 Kânunuevvel 1919 tarihinden sonra tezgaha 
konmuş i s e ........................................................................... '

d) (c) tâli sınıfına mensup bir hafif suüstü gemisi 
i ç i n ............................................................................................

e) B ir denizaltı gemisi i ç i n ..................................................

26 sene 

20  ”

16 sene

20  ”

16 ”

13 ”
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LÂHİKA III.

Japon donanmasına mensup, aşağıda irae edilen yaşını doldur
muş üç mektep gemisi mey anında iki geminin Boğazlardaki lim an
ları birlikte ziyaretine müsaade edilmesi mukarrerdir. Bu iki gemi
nin mecmu tonajı bu halde 15.000 tona muadil addolunacaktır.

Asama

Yakumo

İwate

Tezgaha
konma
tarihi

20-X-1896

1-IX-1898

11-XI-1898

Hizmete Maimahrec 
girme esası
tarihi

18-111-1899

20-VI-1900

18-IIÎ-1901

(ton)

9.240

9.010

9.180

Teslihat

IV x 200 mm. 
XII x 150 mm.

IV x 200 mm 
XII x 150 mm.

IV x 200 mm. 
XII x 150 mm.

LAHİKA IV

1. İşbu Mukavelenamenin 18-nci madesinde derpiş edilen Kara
deniz sahildarı Devletlere ait filoların tonajı yekununun hesabına 
ithal, edilecek gemilerin sınıfları ve tâli sınıfları berveçhidir:

Hattıharb g em ileri:

(a) tâli sınıfı

(b) tâli sınıfı 

Tayyare ana gem ileri:

(a) tâli sınıfı

(b) tâli sınıfı 

Hafif suüstü gem ileri:

(a) tâli sınıfı

(b) tâli sınıfı

(c) tâli sınıfı

Denizaltı g em ileri:

İşbu Mukavelenameye merbut II num aralı lâhikadaki tariflere 
g ö re :
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Tonaj yekununun hesabında nazarı itibare alınm ası İâzımgeleıl 
maimahrec, III num aralı lahikada tarif edilen m aimahrec esasıdır. 
Mezkur lahikada tarif edildiği üzere ancak “yaşını doldurmamış” ge
miler nazarı itibare alınacaktır.

2. 78-nci maddenin (b) fıkrasında derpiş edilen tebligatın ayrıca 
işbu lahikanın birinci fıkrasında zikredilen sınıf ve tâli sınıf gemi
lerin tonaj yekûnunu da ihtiva etmesi lâzımdır.

PROTOKOL

Bugünkü tarihli Mukavelenameyi imza ettikleri sırada, zirde 
vaziülimza M urahhaslar, Hükümetlerini taahhüt altına alarak aşa
ğıdaki ahkâm ı kabul ettiklerini beyan ed erler:

1. Türkiye, mezkur Mukavelenamenin mukaddemesinde tarif 
edilen Boğazlar m ıntıkasını derhal yeniden askerileştirebilecektir.

2. 15 Ağustos 1936 tarihinden itibaren Türkiye Hükümeti, mez
kur Mukavelenamede tasrih edilen rejim i muvakkaten tatbik ede
cektir.

3. îşbu Protokol bugünkü tarihden itibaren m uteber olacaktır.

M ontreux’de yirmi Temmuz bin dokuzyüz otuz altı tarihinde 
tanzim edilmiştir.

N. P. NICOLAEV 

PIERRE NEICOV 

J. PAUL - BONCOUR

H. PONSOT 

STANLEY

S. M. BRUCE 

N. POLITIS

RAOUL BIBICA ROSETTI 

N. SATO (ad referendum)
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MASSA - AKI HOTTA (ad référendum)

N. TITULESCO

CONS. CONTZESCO

V. V. PELLA

Dr. R. ARAS

SUAD DAV AZ

N. MENEMENCİOGLU

ASIM GÜNDÜZ

N. SADAK

MAXIME LITVINOFF

Dr. I. V. SOUBBOTITCFI



MONTREUX MÜZAKERELERİ ESNASINDA YE SONRASINDA 

TÜRK — SOVYET İTTİFAK ANDLAŞMASI 

GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ile Litvinof arasında iki mem
leket ittifakı ile ilgili bazı fikir teatisi yapıldığına yukarıda işaret 
edilmişti. 23 Haziran 1936 gününde yapılan bir konuşma ile ilgili 
olarak T. R. Aras şu bilgileri verm ekted ir:

Bu mevzuu etrafında konuşurken Boğazların müdafaası 
için bir ittifak mukavelenamesini nasıl telâkki ettiğimi sordu. Umu
mi ve Cemiyet Akvam Prensipleri dahilinde bir ittifaktan vaktiyle 
bahsetmiş olduğumu, ancak yalnız Boğazlara ek bir ittifakı kavra
yamadığımı söyledim. Biraz daha izahat verdi Meselâ tahkim at ve 
teslihatta yardım etmek gibi dedi ve derhal Almanları karıştırm am ak 
sözünü ilâve etti. Bunun üzerine bu mevzuuyu konuşmayı hemen 
reddetmiş olmamak için keyfiyeti aramızda cereyan etmiş akademik 
bir mübahase mahiyetinde olmak üzere A nkara’ya arzedeceğimi 
söyledim.”

Ankara Türkiye’nin son derecede hassasiyet gösterdiği Boğaz
lar konusunda Beynelmilel Konferans cereyan etmekte olduğu bir 
sırada böyle bir teklifin akademik m ünakaşasının dahi zamansız ol
duğu kanaatmdadır. T. Rüştü A ras’a gönderilen telgrafta “Boğazlar 
müdafaa ve tahkim ine raptederek Litvinof’un bir ittifak teklifini 
kavramak mümkün değildir. Sonra bu kadar mühim bir teklifin 
müzakere yeri de Montreux olamaz... eğer teklif ciddi ise bunu ancak 
Ankara’da m ütalâa edebiliriz” denilmektedir. “T. R. Aras 25 Haziran 
1936 günü Litvinof’la tekrar yaptığı tem astan önce Titulescu’yu gör
müştür.” Titulescu... Karadeniz sahil darları arasında bir Pakt yapa
lım dedi. Hemen Litvinof’la konuştuk mu? dedim. Evet, Moskova’dan 
soracakmış, kendisi bir fikir söylemedi cevabını verdi.” T. Rüştü
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Aras “Litvinof müsbet cevap verirse benim dahi o vakit A nkara’dan 
soracağım ı ve Türkiye’nin m m takavî Paktlara m üsait olduğunu; 
ancak Karadeniz Paktının  mahiyet ve şumülü hakkında bir fikri 
olmadığı . . şeklinde konuşmuştur. Bu suretle iki gün ara ile, 
Türkiye, M ontreux’de karşısında birlikte hareket eden iki devletten 
birer itifak andlaşması teklifi almıştır.

Ayııı gün Litvinof la görüşen T. Rüştü Aras, Sovyet tekliflerinin 
mahiyeti halikındaki, sorusuna, “sizin teklifinizi kabul ediyorum, 
daha çok siz bu bapta fikir söylemelisiniz” şeklinde cevap almıştır. 
T. Rüştü A ras’m hayreti üzerine Litvinof kendisine K arahan’m gön
derdiği bir telgraftan bir parça okur. Bunda “Dr. Aras, A tatürk ve 
İnönü ile görüşüp talim atını aldıktan sonra benimle buluştu ve mü- 
kâlemede” mademki Boğazları birlikte m üdafaayı kabul etmiyorsu
nuz” deniliyordu . . . İşte bunun üzerine Litvinof . . , Boğazları bir
likte müdafaa etmeyi reddetmediklerini göstermiştir. Derhal işin 
içinde bir yanlışlık olsa gerek dedim : İhtim al Karahan, aramızda 
umumî bir asistans olmadığından Boğazları da birlikte m üdafaa ede
cek değiliz vadisindeki herhangi bir sözümü, size yazdığı gibi anla
mış olmak mümkündür.”

Bu konu ile ilgili olarak M ontreux’deki tem aslarda olumlu bir 
formül tespit edilmeksizin konferans sona ermiştir.

T. Rüştü A ras’m, Konferans artık karşılıklı merasim nutukla
rının söyleneceği bir safhaya eriştiği sırada gönderdiği telgrafta, şu 
sözler yer alm aktadır :

“Litvinof ile aramız çok iyidir ve m uvaffakiyetinden çok mem
nundur. Moskova’ya döner dönmez iki memleket arasında bu vesi
leyle yeniden başlayan dostluk hamlesini takviye ve ifade edici 
birşey yapmaklığımızı düşünüp teklif edeceğini söyledi. Alman mat
buatında son günlerde Montreux Konferansının tenkidinden de ay
rıca memnundur. Buraya gelirken derpiş edebildiği Boğazları bera
ber tahkim  etmek veyahut Türkiye’yi canı istediği gibi karşılığı ol
m ayarak istediği cepheye sevketmek nazariyyesinden tam amen vaz
geçmiştir . . . Hernekadar herkese karşı müsavi teşekküle itina edil
se, bu Konferansta rejimimizi evvelâ kendimizin ve sonra başta İngi- 
lizler olmak üzere faal olarak Yunanlıların ve Sırpların ve nihayet 
Bulgarlar ile Fransızların teşkil ettiği görülmüştür. Rusların da bize 
bağlı kalm akla beraber bu işten bizim kadar istifadeye çalıştıkları 
ve neticede hayli faideli çıktıkları da bu umumî müşahade cümle- 
sindendir.”
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Litviııof, Konferanstan dönerken yolda, Türkiye’nin Moskova 
Büyükelçisi Z. Apaydm’a “Türkiye’nin takip ettiği siyaseti anla
madığını ve M ontreux’de pozitif ve konstrüktif olarak Zatı’ Devletle
rine Karadeniz ve Boğazların emniyeti için aramızda veyahut Bul
garistan’ın da imzasına açık, Karadeniz devletleri arasında müte- 
kabilen yardım paktı ve Boğazların tahkimine muavenet teklif edil
diği halde kabul edilmediğini” ve Büyükelçinin mezunen A nkara’ya 
hareketinden evvel bu konuda, Türk Hükümetini tenvir edebilmesi 
için uzun uzadıya görüşmek istediğini ifade etmiştir.

Z. Apaydın, ertesi gün Litvinof’un randevu vermesini bekler
ken Stam anyakof telefon ederek, Litvinof’un Kafkas banyolarına 
gittiğini, Büyükelçi ile kendisinin görüşeceğini söylemiştir. Z. Apay
dın, A nkara’ya kısa telgrafında, şu mütelâayı veriyor :

“2. Benim anladığıma göre bizim İtalya’ya karşı hassasiyetimizi 
okşamak ile m ütekabil yardım teklifinin bizden gelmesini bekli
yorlar.

3. Filvaki Boğazlar Mukavelenamesine göre biz olmadan ne 
Sovyet-Fransız, ne de Rom anya-Fransa M isakları işleyemez bir hal
dedir. Bu sebepten sıkışık vaziyettedirler.

4. Bizim ise Almanya aleyhine müteveccih herhangi bir terti
be girmemiz mevzubahis olamaz. Kaldı ki, Sovyetler veya Karadeniz 
devletleriyle yapılacak misak bizi İtalya’nın Akdeniz’deki tecavü
zünden de koruyam az.”

Litvinof’la Z. Apaydm’ın m utasavver görüşmelerinde kullanıl
mak üzere T. Rüştü ArasTn verdiği talimat, böyle bir ittifakın im
kân ve faydası üzerinde T. Rüştü A ras’m düşüncelerini göstermek
tedir. T. Rüştü Aras önce Karadeniz Paktı etrafında hem Cenevre’
de hem de M ontreux’de Litvinof’la çok konuştuklarını, fakat “Tür
kiye’ye faideli olan bir cihetini bulmak kabil olmadığını” kaydedi
yor. Litvinof’la ayrılırken bahsedilen “memleketlerimiz arasındaki 
dostluğun daha sıklaştığını göstermek için birşey yapılm ası” konu
sunda da şunları söylüyor :

“Boğazların tahkim i esası faydalı değildir. Çünkü tahkim atını 
her devlet gibi Türkiye’de kendi yapacaktır. Dışarıdan tedarik edil- 
mesi gereken toplar için siparişleri . . . Rusya’ya memnuniyetle 
verecektik. Ancak kendi teslihatı ile çok meşgul iken bu çok büyük 
topları az zamanda bizim için inşa edebileceği meselesi bir; bir de 
bizim dostluğumuzun ciddiyetinden hiç şüphe olmadığı halde te
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minatımıza rağm en ya yanlış rivayet üzerine tevehhüm ederek ve
yahut kendileri için de imkân olmadığından iki milyon dolarlık is
tediğimiz yeni krediyi yapmamışlarken en aşağı 15-20 milyon dolar 
yeni krediyi istilzam eden bu mevzuuda kendilerine m üracaat için 
nasıl cesaret edebilirdik . . . görülüyor ki Boğazlar tahkim atının 
yapılması işi bir siyaset mevzuu değildir.

“Gelelim umumî ittifak mevzuuna; bunu vaktiyle teklif etmiş
tik. Moskova muvafık görmedi. Hakları varmış, asıl her birimizi alâ
kadar eden devletlerle her ikimizin hududu mevcut değildir. Biz 
de artık bu mevzuda durmaktan tamamiyle sarfınazar ettik. Bo
ğazları birlikte m üdafaa etmek bahsine gelince, Türkiye’nin deniz
den taarruza maruz tarafı yŞlnız Boğazlar değildir. Kaldı ki tahkim 
olunduktan sonra ııisbetle en endişeli m m takası Boğazlar olamaz. 
O hadde aramızda yapılması muhtemel ittifak muahedesinin şümul 
ve mahiyeti iki taradın ihtiyaç ve lüzumuna göre tehdidi olması ne 
kadar tabii ise bunun yalnız muayyen bir devlete karşı olması (1) 
veyahut yalnız Boğazlara hasredilmesi her iki tarafın  ihtiyacına 
birden o kadar uygunsuz olur. Bütün bu vaziyetleri düşününce, 
Türkiye’nin Akdeniz’den uğrayacağı bir taarruza karşı Rusların 
Akdeniz’e kuvvet çıkarıp çıkarm ayacaklarını bilmek bizim için ev
velâ lâzım olan bir prensiptir. Eğer bunu kabul ederlerse Rusya ile 
aramızda yapılması faideli ve iki tarafın  ihtiyacına uygun olarak 
m ütalea edebildiğimiz imkân şudur : Türkiye Sovyet Rusya’ya ta
arruz eden herhangi bir devletin her türlü vesaitini Boğazlardan 
Karadeniz’e geçirmemeği taahhüt eder. Diğer taraftan  Rusya, Ak
deniz’de Türkiye herhangi bir taarruza uğradığı vakit asgari şu ka
dar bir kuvvetle ve tafsilâtı derpiş edilecek kudrette donanma ile 
ve kezalik tafsilâtı derpiş edilecek kuvvette hava kuvvetleriyle Tür
kiye’nin talebi üzerine derhal Türkiye’nin yardımına gelmeği taah- 
hüd edecektir . . . .  îşte amelî olarak bu günün şeraitine uygun gö
rünen taahhüd mevzuu bu olabilir. Bu maruzatım sizi temin ederim 
ki, yalnız kendi fikrim dir . . . .  Bu m ütalâaları şahsi görüşünüz gi
bi L itvinofla mülâkatmızda kullanabilirsiniz. Eğer M. Litvinof Rus
ya’ya karşı bir m utaarrızı Boğazlardan geçirmemek taahhüdü hak
kında bu zaten Türkiye’nin yeni Boğazlar mukavelenamesi ile al
dığı vaziyet icabındandır der ise buna cevap olarak Türkiye’nin bu
na karşı Sovyet Rusya’dan istediği taahhüt dahi Sovyet Rusya ile 
aramızda elyevm meri ve temdid edilmiş olan Paris muahedesine 
m erbut Çi çerin mektubu icabıdır....

i*î Bu devletin Almanya olması kuvvetle muhtemeldir.
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“Konuşmanızın esas maksadı Rusların ne istediklerim iyice 
anlayıp Hükümeti tamamen serbest bırakarak tekliflerini A nkara’
ya getirm ek olduğunu tasrih etmelisiniz. Rusların Boğazlar h ari
cindeki m m takalarda Akdeniz’de bir külfet etmek isteyip istemeye
ceklerini behemehal tasrih ettirmelisiniz....’’

Bu talim at üzerine Sovyet Hâriciyesiyle tem asa geçen Z. Apay
dın, Litvinof Kafkas banyolarından dönmediği için, tekrar yardım
cısı Stam anyakof ile görüşür. Stam anyakof, 15 Ağustos 1936’dan 
sonra işi Komiserlikte tetkik ve Hükümetle müzakere edeceklerini 
söyler ve Z. Apaydın’in ortaya attığı bütün sualleri de “henüz bir- 
şey söyleyemem” şeklinde cevaplandırır. Ancak Stam anyakof’un
unutmadığı bir husus vardır ki, o da Boğazların tahkim i meselesi
dir. T. Rüştü A ras’m Litvinof’a bir teklifimiz varsa Hükümetine ar- 
zederim demiş olmasını hatırlatarak “belki teklif yaparız, belki de 
Türkiye Alman teklifi yerine bizimkini kabul eder. Ve tabii daha iyi 
olur” der. Z. Apaydın, tahkim at işinin politika konusu olmadığını 
tekrarladıktan sonra, 2 milyonluk silâh siparişini bir senedenberi 
intaç etmeyen Sovyetlerin 10 milyonluk siparişi istenilen zamanda 
yapabileceğinden şüphe izhar eder. Stam anyakof, Çekoslovakya’dan 
başka Alm anya’ya da sipariş verilip verilmediğini sormakla iktifa 
eder.

Z. Apaydın bu konuda Litvinof’la bir daha konuşmak fırsatını 
bulam ayacaktır. Aslında iki Dışişleri Bakanı için bu konuları gö
rüşme fırsatı da nadirattan değildir. Ekim 1936’da, Milletler Cemi
yeti Genel Kurul Toplantıları dolayısiyle tekrar buluşurlar. Daha ilk 
görüşmelerinde Litvinof, Îngiltere-Türkiye ilişkilerinin tayinine ve 
Sovyet dostluğunun tezahür ihtiyacına değinir :

“Litvinof İngiltere ile münasebetlerimizin iyileşmesinden naşi 
memnun oldu ve fakat bunun Sovyet-Türk dostluğu yerine kaim ol
ması noktasından alâkalandı ve bilhassa Almanya ve Japonya ile 
böyle hususî bir dostluk yapmaklığımızı istemediğini, lâkin normal 
müzakerât ve ticarî m uam elâtı anladığını ve her hangi bir dostluk 
münasebatmm beynelmilel alemde zahiri ile ölçüldüğünü ve zaten 
bir harp vukuunda beraber yürümek veyahut dost kalm ak ve yar
dım derpiş edilince harbe mani olmak için bunun vaktizamanile iz
harı faideli olduğu cihetle ve herkes Türk-Sovyat münasebatmda 
bir soğukluk olduğunu bahsettiğinden bu hakikat olmadığı halde 
söylediği sebeplerle bir tezahüre lüzum olduğunu ifade etti.” Söz 
daha sonra gittikçe karışm aya başlayan dünya durumuna intikal 
eder. Litvinof, Çekoslovakya’da Almanların bir ihtilâl tertip etme-
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ierini ve bu suretle harbin başlam asını mümkün görmektedir. “Bu 
takdirde Almanya, Romanya tarikiyle, ya onunla beraber olarak ya
hut cebren geçerek Rusya’ya taarruz edebilir.” der. Arkasından 
konuşmayı “aramızda ne yapabileceğimize” intikal ettirir. T. Rüş
tü Aras, Akdeniz’de bir saldırı halinde Türkiye’nin savunması için 
bir taahhüde girişip girişm eyeceklerini sorunca, Litvinof’un “mü- 
saraatla ve tereddütsüz müsbet cevap vererek formülleri mevcut 
umumi bir asistance muahedesi teklif” ettiğini belirttikten sonra, 
görüşmenin müteakip kısmını şöyle naklediyor :

“Hudutlarımız ve bulunduğumuz vaziyetlerin böyle umumî 
bir ittifakı icabında yapabilmekliğimize müsait olmadığını söyledim. 
Tatbikat için erkânı harbiyeler mümkün ve ameli olanı tayin ederler 
dedi. Bunun üzerine henüz Hükümette bir şey konuşm amakla bera
ber Başvekilim ile tabii hükümetin ve Büyük Şefin tasvibine arzet- 
mek üzere vakit vakit bu mevzuu ile bizim de meşgul olduğumuzu 
beyan ederek, Moskova Büyükelçiliğimize kendi şahsî mütalâası 
olarak söylemesi hakkında verdiğimiz talim atı Moskova Büyükelçi
miz ifadeye fırsat bulamadığı cihetle, bu defa ben kendi şahsî mü
talâalarım  olarak ileri sürdüm. Bunu da kabule mütemayil göründü. 
Fakat kâfi görmeyen bir vaziyet aldı. Meselâ Rom anya’dan Alman
lar taarruz ederse bize yardım edebilirsiniz dedi. Bunun Karadeniz- 
den başka bir mevzuu olduğunu Rom anya’ya ordu göndermenin bizim 
için mümkün olacağını zannetmediğimi bu takdirde yine işi Boğaz
lardan muharip Almanya donanmasını geçirmemekle Türkiyenin 
en iyi yardımı yapabileceğini anlattım. Mukaleme neticesinde Mos
kova’da bu müzakereye devam edilmek üzere fikrim i proje halinde 
değil, fakat maksadın ifadesi için bir kâğıt üzerine koymaklığımı 
istedi. Evvelemirde Hükümete m alûm at verdikten sonra ve asla bir 
proje mahiyetinde olm ayarak ve projenin Moskova Büyükelçimizle 
birlikte yapılması üzerinde m utabık kaldık. Bu neticeye göre müte- 
arrız ve muharip devlet gemilerini Boğazlardan geçirmemek taah
hüdüne mukabil Türkiye’nin Akdeniz’de bir taarruza uğraması 
halinde Rusya’nın Karadeniz donanması ve şu kadar hava kuvveti
ni Türkiye’nin yardımına hasredeceği taahhüdünün mevcut anlaş
m alara atfederek veya zeyil olarak yahut münasip başka bir güzer
gâh bularak A nkara’da tanzimi ile esasen büyük şeflerinin tasvibi
ne iktiran etmiş olan bu fikrin ifadesi de yine yüksek tensiplerine 
ve Hükümetin tasvibine arz edildikten sonra şimdilik yine şahsi 
m ahiyetini m uhafaza ederek benim tarafım dan Litvinof’a verilmek 
üzere Fransızca m etninin telgrafla gönderilmesini rica ederim.”
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T. Rüştü A ras’m telgrafı üzerine İnönü, derhal durumu A ta
türk’le görüşmüş ve aynı zamanda o sırada A nkara’da bulunmayan 
Mareşal Fevzi Çakm ak’tan da m ütaleasm ı sormuştur. A tatürk’le gö
rüşmesinden sonra da T. Rüştü A ras’a Moskova Büyükelçiliğine de 
tekrarlanan şu telgrafı göndermiştir.

“Pek ehemmiyetli olan telgrafınız üzerinde A tatürk’e m aruzat
ta bulundum. Meseleyi Hükümette iyice m ütalâa etmenize k at’i lüzum 
vardır. Halbuki şimdi Vekiller kam ilen dağınıktırlar. M areşal de bu
rada değildir. Anlıyorsunuz ki, siz avdet buyurduktan sonra esaslı 
müzakerelere ihtiyaç vardır. O zam ana kadar sizin konuşmalarınız 
şimdilik kâfidir. Her ne şekilde olursa olsun, tarafım ızdan yazılı bir 
vesika vermeğe imkân yoktur. Fakat şimdiden şunları söyleyebilir
siniz :

Sovyet dostluğu bizim için esaslı politikadır. Hiçbir ihtimalde 
aramızda emniyetin bozulmasını biz istemedik ve istemeyeceğiz. 
Münasip tezahüratı her zaman bulabilirsiniz. Ancak eksiklik göste
ren, haksız yere şüphe gösteren, elinden gelebilecek basit muame
lelerde ihmal eden Sovyetlerdir.

Sizinle konuşmağa esas ve amil olan zihniyeti ve dostluğu çok 
iyi telâkki ettik. Derhal esas üzerinde k at’i bir vaziyet alamadığı
mızın sebebi şudur : Avrupa meselelerinde altından kalkam ayaca
ğımız taahhütlere ve ihtim allere kendimizi maruz bulundurmaktan 
ve hiç hazırlık yapılmadan İktisadî münasebetlerimizi felce uğrat
maktan sakınıyoruz. Başka bir sebep yoktur ve bu ihtim alleri daha 
tafsilâtlı ve icap ettikçe m üştereken m ütalâa edilmek lâzımdır. Bu 
delilleri ve m ülahazaları Litvinof’a söylemenizde mahzur görmüyo
rum.

Bu telgrafı A tatürk tasvip buyurmuştur.

î. İnönü”

İnönü’nün talim atı üzerine T. Rüştü Aras, herhangi bir metin 
vermeden, Litvinof’la “Hükümetlerin vaziyeti serbestçe m ütalâa 
ederek her iki taraf için mümkün ve iyi olan bir formülü muteka- 
bilen ortaya atm ası esasında” anlaşmıştır.

T. Rüştü Aras, Cenevre’de aynı günlerde Eden ile de temas et
miştir. İtalya’nın H abeşistan’a saldırması ve Akdeniz güvenliği me
seleleri dolayısıyla İngilizlerle tem asların sıklaştığına ve samimileş
tiğine yukarıda da işaret olunmuştu. Bu defa T. Rüştü A ras’m Eden 
ile konuştuğu konu Sovyetlerle yapılacak Pakt meselesi olmuştur. 
T. Rüştü Aras görüşmesini şöyle nakletmektedir.
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“Sovyetler’le olan ciddî dostluğumuzu kaydederek Litvinofİa 
görüştüğüm malûm mevzuu üzerinde çok mahrem olarak malûmat 
verdim. Ve m ütalâasını sordum. Çok alakadar bulundu. Memleket
lerimiz arasındaki fiilî inkişafını takibeden emniyetli dostluğumu
zun idame ve inkişafına taraftar olduğunu dermeyan etmekle be
raber kendisine bahsettiğim mevzuu üzerinde biraz tetkikten sonra 
m ütalâasını söyleyeceğini ve istirahat ihtiyacı itibariyle Fransa’nın 
cenubuna gideceğini ve cevabını baııa vekil bıraktığı Lord Cran- 
borne ile yetiştireceğini ifade etti. İskenderun vaziyeti üzerine de 
nazarı dikkatini celbetmiştim. Dün akşam beni gören Lord Cranborne 
tarafından bana verilecek cevabı henüz almadığını bunun da Lond
ra ’da işin ehemmiyetle tetkik edilmekte olduğu cihetle yetişemedi
ğini itirazla Eden tarafından beyan etti. Kendisine Litvinof’la müza
keremizin artık  Moskova’da devam edeceğini söyledim. Anlayışım, 
çok mutedil olan bu hareketimizde bize menfi bir tasviyeden içtinap 
edildiği ve kendilerine malûmat vermek suretiyle hareketimizden 
çok memnun ve mütehassis oldukları ve mahdut bir dairede ve az 
çok mevcut sayılabilecek fiilî vaziyete uygun olan hudut içinde ka
lacağımızı anlayarak m üsterih olmakla beraber teşci veya tesri et
mek istemedikleri merkezindedir.”

T. Rüştü A ras’la Eden’in konuşmalarında yeni bir unsur da, “İs
kenderun m eselesinin” sözkonusu edilmiş olmasıdır. Hatay meselesi, 
Montreux’den sonra Türkiye’nin halletm ek istediği önemli mesele
lerden birisidir ve Ankara, Fransızlara tesir edebilecek siyasî da
yanaklar aram aktadır. Fransızlar nezdinde teşebbüste bulunmaları 
için, ileride görüleceği gibi, Litvinof’la da fırsat düştüğünde görü
şülmektedir. îşte bu yeni unsuru da, Türkiye’nin Batıklarla tema
sının gelişmesinde etkisi olan bir husus olarak görmek yerinde ola
caktır.

T. Rüştü Aras Cenevre’den ayrılmadan önce, Lord Cranborne 
kendisini ziyaret edrek İngilizlerin tepkilerini getirmiştir. İn 
gilizler icap eden incelemeyi yapamamışlardır. Fakat “esas itibariy
le itiraz edilecek birşey olmamakla beraber ilk bakışta Boğaz işini 
henüz yeni bitirm işken böyle bir anlaşm anın süratle yapılmasını 
diğer büyük Avrupa Hükümetlerinden bazıları (*) üzerinde nasıl 
tesir yapacağını kestirm ek kolay olmadığını . . .  bu baptaki sarih 
m ütaleaları ya Londra Büyükelçimiz yahut kendilerinin Ankara 
Büyükelçileri vasıtasıyla “A ras’a yetiştireceklerini vadetmektedir.

{*) Tabiatıyla en başka sözleşmede imzaları olmayan ve tanımadıklarını açıkça ifade 
etmiş bulunan Almanya ve İtalya gelmektedir,.
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T. Rüştü Aras, Cenevre’den dönmeden, İnönü, Moskova’da açı
lacak görüşmelere hazırlık olmak üzere Aras-Litvinof görüşmelerin
den Moskova Büyükelçiliğini haberdar etmiştir. İnönü, o sırada An
kara’daki görüşleri şöyle özetlemektedir.

“1. Litvinof herkesin aramızda soğukluk olduğunu zannetmesi 
sebebiyle yeni bir tezahür ihtiyacından söze başlamıştır. Aramızda 
soğukluk olmaması için ve olmadığını göstermek için hiç bir göste
rişten çekinmeyiz. Çünkü hakikî ve ciddî olarak Sovyetlerle dost 
kalmayı ve hiç bir sebep ve suretle aleyhlerinde bir tertipde vaziyet 
almamayı ciddî olarak iltizam ederiz. Eksiklik hep onlarda olmuştur. 
Bilirsiniz.

2. Umumî ve kati bir asistans yapmak için imkân olup olma
dığında mütereddid olduğumuzu sizin bilmeniz lâzımdır, ki, tem as
larda ona göre ihtiyatlı vaziyet alasınız. Bugün İktisadî m ünasebet
lerimiz Alman pazarına tabidir. Bu hususta alış verişimiz büyük 
mikyasda sarsılır ise zararımız ve zafımız pek büyük olur. Evvelâ 
pazarlarımızı ıslah etmeliyiz. Bu çok zaman meselesidir. Diğer ta 
raftan Avrupa vaziyetinin bugünkü hali bizi vaktinden evvel ve di
ğerlerinin meseleleri için harbe sürüklemesinden sakınıyoruz. V a
ziyetler henüz açık değildir. Sonra asıl mühim bir sebep de alacağı
mız yeni taahhüdlerin Montreux Mukavelesi ile telifi mümkün olup 
olmayacağı şüpheli bir hal almıştır. Akdeniz devletlerinin hep bera
ber Türk-Sovyet cephesine karşı fiilî olarak vaziyet alm ağa kalkış
mak sureti ile cevap vermeleri ihtimali gayri mümkün değildir. Bu 
ihtimalin bizim için kazandığımızdan fazla zarar olduğundan şüp
he yoktur. Bu m ülâhazatı bilmeniz ihtiyatlı olan zihniyetimize inti
bak etmeniz için lâzımdır. Tabiî bu m ülâhazalar yalnız sizin içindir. 
İsmet İnönü.”

Bu arada İngilizler. Lord CRANBORNE’un vaadettiği, İngiliz 
Hükümetinin, bir Türk-Sovyet anlaşm ası üzerindeki görüşlerini Tür
kiye’nin Londra Büyükelçisine bildirmişlerdir.

‘‘Böyle bir anlaşm a ya Montreux Mukavelenamesi haricinde 
Ruslar için bir faide temin edecek veya Montreux Mukavelenamesinin 
mânasını tecavüz etmeyecektir. Değiştirdiği takdirde mezkûr muka
veleyi şimdilik değiştirmek teşebbüsü diğer devletîer tarafından bir 
çok itirazatı ve intilâtatı davet edecektir. Bu itibarla çok tehlikeli ola
caktır. Eğer proje Mukavelename çerçevesi haricine çıkm ayacaksa 
hiç bir m ânası yok demektir. Bu takdirde ise Rusların Akdeniz’de 
Türkiye’ye yardım vaadinde bulunmasına ihtimal verilemez. M uka
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velenamenin bazı maddelerinin geniş surette tefsiri ile projeyi Mu
kavelename çerçevesine sokmağa teşebbüs dahi tehlikeli olacaktır. 
Binnetice Türkiye’nin Ruslarla askerî ittifakına müncer olacak olan 
böyle bir tasavvur Türkiye’nin teşekkül etmekte olan grupların bi
rine bağlanm asına varacaktır. Halbuk.î Türkiye’nin bugünkü kuv
veti, hiç bir tarafa  bağlı olm ayarak Akdeniz’de müstakil vaziyette 
bulunmasından, sulh ve istikrar için mühim bir unsur teşkil etmesin
den ileri gelmektedir. Akdeniz’de Türkiye için m utasavver tehlike
yi karşılam ak üzere Ruslarla böyle bir ittifak mezkûr, tehlikeyi ten
kis yerine tezyid edecektir. Filhakika böyle bir ittifak Rus kuvvet
lerinin Akdeniz’e doğru sarkm ası demektir. Bu takdirde Türkiye’
nin tevehhüm ettiği tehlike daha maddî bir şekil alır. Halbuki Tür
kiye bugün müstakbel vaziyette Akdeniz cihetinden İngiltere Hükü
metinin noktaî nazarm ca daha iyi bir vaziyettedir ve esasen müsteb’- 
ad ve mütecaviz için pek tehlikeli akibetleri tevlit edebilecek olan, 
Türkiye’ye karşı Akdeniz’de yapılacak bir tecavüzün münferid bir 
halde kalm ası ihtimal haricindedir ve tabiatıyle muazzam ihtilâtatı 
mucip olacaktır. Bu cihetle Türkiye’nin hiç bir tarafa  bağlı olmadan 
müstakil kalm ası kendi emniyeti için daha salim bir yolda İngiltere 
Hükümeti Türkiye’yi istediği kombinezonu yapm aktan menetmek 
istemesini değil ancak T. R. A ras’m istifsarına cevap olarak Türkiye- 
İngiltere m ütekabil m enafime en muvafık olan şekli bildirmeği bir 
hayırhahlık vazifesi telâkki etm ektedir.”

İngiLizlerin bu beyanının başlıca unsurlarını maddeler halinde 
sıralam ak faydalı olacaktır.

1. îngilizier, bir Türk-Sovyet Anlaşmasının Sovyetlere Montre- 
ux’de girişilen taahhütlerin ötesinde çıkarlar sağlam asından çekin
mektedirler. Bu durumun İtalya ve Almanya’nın yapacağı itirazlar 
yanında, İngiltere’yi memnun etmeyeceği şüphesizdir. Binaenaleyh 
Türkiye bu suretle Andİaşmanm esasında mevcut olandan da öteye 
Sovyetlere doğru itilmiş olacaktır. Bu durum her ne kadar Fransız
ların işine gelebilirse de, Orta Doğu’da Fransa’dan çok fazla çıkar
ları bulunan ve henüz gruplaşm alar arasında serbest durumunu ko
rum aya çalışan İngiltere için kabule şayan değildir.

2. Aslında Türkiye için Akdeniz’de büyük bir tehlike varid de
ğildir. Her ne kadar İtalya’dan çekinildiği. bilinmekte ise de, İngiliz 
Hükümeti Habeşistan tecrübesinden sonra, İtalya’nın daha büyük
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bir m aceraya girişme cesaretini gösteremiyeceğine inandığı gibi böy
le bir hareketin “muazzam ihtilâhatı” mucip olacağını kaydetmekle, 
kendilerinin de ilgisiz kalam ayacaklarını zımnen belirtmektedir.

3. Üçüncü ve İngiliz siyaseti açısından en önemli nokta da hakiki 
bir tehdide cevap teşkil etmeyecek Sovyet garantisinin, durup durur
ken Sovyetlerin Akdeniz’e sarkm ası sonucunu vermesinden korkm a
larıdır. Hindistan ve A fganistan’daki Sovyet faaliyet ve propagan
dasından ağzı yanan İngilizlerin, Sovyetleri bu defa da Akdeniz’de 
görmek istem iyecekleri aşikârdır.

Aşağıda görüleceği gibi, bizatihi anlam ve değeri ne olursa ol
sun, T. Rüştü A ras’m Eden ile temas etmiş olması İngilizlerin bu 
olumsuz cevabı ile Türkiye’nin Sovyetlere cevabının benzerliği Tür
kiye ile Sovyetler Birliği arasında ilâve bir şüphe ve soğukluk se
bebi olmuştur. Filhakika, Fethi Okyar’m 14 Ekim 1936 günü Lond
ra’da İngiliz Hariciyesile yaptığı temasın ertesi günü Moskova’da 
Z. Apaydm’m görüştüğü Stam anyakof “Türkiye’nin İngiltere ile 
dostluğuna bir itirazları olmadığını, kendileri dost oldukları, yalnız 
bu İngiliz dostluğunun İngiltere’ce aranan İtalyan dostluğunu te
mine vasıta olmamasını temenni etmek lâzımgeldiğini” söylemiştir. 
Stam anyakof’un bu sözlerinden, sonradan daha da açık şekilde be
lireceği gibi, Sovyetlerin Aras-Eden görüşmelerinden ve İngiliz ce
vabından haberdar oldukları anlaşılm aktadır.

Z. Apaydın, 19 Kasım 1936 günü de Litvinof’la görüşmüştür. 
Litvinof T. Rüştü A ras’la Cenevre’deki konuşm alarının hiç bir neti
ce vermediğini söyledikten sonra, “bunun yanında bir de intibaını 
var : O da sizin bizimle birşey yapmak istemediğinizdir. Anlaşılan 
bir devletin m uvafakatim  bekliyorsunuz. Onu alm adıkça birşey di
yemiyorsunuz” demiştir.

Z. Apaydm’m “bu nasıl söz?” sorunu üzerine “evet, bu benim 
hissimdir. Bir taahhüdünüz mü var, yoksa kendiliğinizden mi peşi
nen böyle bir m uvafakat almayı hayırlı görüyorsunuz, onu bilmem” 
der. Z. Apaydın, aldığı talim at esasları üzerinden, genel yardımlaşma 
paktını, Türkiye’nin şimdiye kadar bu derecede geniş taahhüd al
mamış olması sebebiyle tereddütle karşıladığını, aslında Sovyetler
le dost kalm ak ve “her ne pahasına olursa olsun aleyhlerinde bir 
tertibe girmemek kararında” olduğunu söyler, Litvinof bu son söze 
dikkat etmekle beraber, kani olm am ıştır.” Evet ama müsbet teklif
ler yoktur. A ras’a teklifini kâğıt üzerine yaz da tetkik edelim de
dim. Yazıp vermedi, M areşal A nkara’da değilmiş dedi öylece kaldı.
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Şimdi bilmiyorum, halâ bu teklifin üzerinde misiniz? Ve bu teklifi 
nasıl m ütalaa ediyorsunuz? dedikten sonra bizzat anlaşm a muhte
vası hakkında “Boğazı Montreux Mukavelesine rağm en geçmek is
teyecek muharip gemisine karşı m üdafaaya zaten mecbursunuz. O 
halde üstelik Akdeniz’den Türkiye’ye taarruza karşı bizden ne mu
kabilinde yardım istiyorsunuz?” demesi üzerine konuşma şu şekilde 
devam eder :

Z. Apaydın : “Boğazın m üdafaası bize düştüğü kadar Türkiye’ye ta
arruz halinde Çicerin’in mektubu mucibince yardım da size 
düşer.”

(Litvinof kalkıp masasından mektubun Rusça metnini alır.) 
Litviııof : “- Bu bir şey ifade eder mi? '

Apaydın : “- Millî Mücadele esnasında sizin yaptığınız ve halen mü- 
tehassisane andığımız yardımları ifade eder.”

Litvinof : “- Evet amma, bu tabii mütekabil ve herkese karşı olunca 
bunu ne diye tahdit ediyorsunuz?”

Apaydın : “- Zannıma göre bu bir taraflıdır. Yalnız Çiçerin tarafın
dan verilmiştir. Gerçi metin iki taraf arasındaki münasebata 
Moskova Muahedesinin ruhu hakim olacak demekte ise de ta
bii Çicerin bu metinle yalnız kendi memleketini angaje etmiş.”

Litvinof : “- Bilmem, ben de pek anlamıyorum. Her halde R. A ras’ın 
bu teklifinde olsun duruyor iseniz bunu yazıp bana getirin.”

Apaydın : “- Hükümetime arzederim .”

Z. Apaydın bundan sonra telgrafında, T. Rüştü A ras’m ilk tek
lifini “form üler” eden kendi tasarısını bildirir ve bunu veya tadilli 
şeklini Litvinof’a göstermek üzere talim at ister.

Z. Apaydm’m Stam anyakof ve Litvinof’la yaptığı görüşmeler 
A nkara’dan incelenmiştir. (*) Pakt konuşm alarına nihayet verecek 
olan Ankaram n bu talim atın başlıca kısımlarının, görülmesinde fay
da. vardır :

T. Rüştü Aras, Türkiye’nin Sovyet Rusya ile daimî samimi dost 
olmasının siyasetinin esası olduğunu, fakat “tarafım ızdan yapılacak 
ve bize ait teklifler üzerinde . . . her türlü tetkikde . . . kusur etme

(*) 24 Ekim tarihli telgrafta T. Rüştü Ara s mülâkatlanmzı şeflerime ve îcra Vekilleri 
Heyetine aynile arzeitim» demektedir. Bundan, Atatürk'ün de Aras tarafından haberdar 
edildiği manası çıkarılabilir.
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meye” çalıştığını belirttikten sonra “Sovyet Rusya ile müııasebatımız- 
da her hangi bir Devletin m uvafakatini istihsal mecburiyetinde asla 
bulunmadığımızı” kaydeder. T. Rüştü A ras’a göre, esasen bu ittifak 
fikri, Litvinof’un, aslında kuvvetle devam eden Türk-Sovyet dostlu
ğunun dışarıda aynı şekilde devam ediyor görülmediği hissine kapı
lıp, yeni bir tezahür göstermek arzusundan çıkmıştır. Türk Hükü
meti, bu dostluğun tekrar belirtilm esinin ancak sulhe yararlı olabile
ceğini düşündüğünden, Aras ve Litvinof bu m aksatla ne yapılabile
ceğini müteaddit defalar, ayrı ayrı veya birlikte düşünmüşlerdir. 
Ancak “Mevcut muahedelerimiz bugünün şeraitine göre takat ve ih
tiyaçlarımıza şimdilik çok uygun ve kâfi geldiği için olmalıdır ki kolay 
kolay yapılacak birşey bulamadık . . . Litvinof bu sefer umumi bir 
asistans muahedesi yapılabilemesi im kânına işaret etti.”

“Orada sizin de Stam anyakof’a cevabınızda pek güzel izah bu
yurduğunuz veçhile bunun şimdiki şerait içinde bizim takatimizle 
ve ihtiyaçlarım ıza uygun olmadığını ve gerek Sovyet Rusya’nın ve 
gerekse Türkiye’nin yakında bir taarruza maruz bulunmadığını ve 
bundan başka bilhassa teslihat hususunda böyle bir taahhüdün ta 
katimizi geçtiğini ve ihracat sahasında bizim için katlanm ası müş
kül olan zararlara sebep olabileceğini ve binaenaleyh her iki tarafa  
faidesinden ziyade bize çok zararı dokunacağını gördük.”

“Bunun üzerine Montreux Mukavelenamesindeki 19 uncu mad
denin muharip Devletlere ait harp gemilerinin Boğazlardan geçmek 
memnuiyetiyle Çiçerin mektubundaki Sovyet Rusya’nın bize yardım 
vaadini karşılaştırarak zaden mevcut taahhütler dahilinde bir dost
luk mevzuu aradım, Litvinof sana da söylediği gibi o vakit bana da 
bu iki şey arasında muvazenet olmadığını ileri sürdü. Cenevre’de 
bunu konuştuğumuz zaman gerek Mareşal ve gerek kabine azalarm- 
dan bir çoğu A nkara’da bulunmadıkları için talim at alamadım. Dün 
İcra Vekilleri Heyeti bu telkinimi ariz ve amik m ütalea ettiği vakit 
Montreux Mukavelenamesinin Türkiye ve Sovyetlerin m enfaatları- 
m kâfi derecede temin ettiğini ve bunun bir tarafının üzerinde ye
ni bir anlaşm a ile ortaya çıkmanın çok mahzurlu ve her halde er
ken ve mevsimsiz olduğunu müşahade etmiştir. Bahusus ki, henüz 
bütün mümziler tasdik etmemiş ve İtalya’nın iltihakı ümid edilmek
te bulunmuştur.”

“Şurası m uhakkaktır ki, her taahhüdümüz gibi Montreux Mu
kavelesi ahkâm ının cümlesi hususunda dahi vazifemizi hakkile ye
rine getireceğimize şüphe olmadığı gibi Türkiye kara ve deniz yol
ları hiç bir dost memleket için bahusus Sovyet Rusya için herhangi
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bir Devletin taarruz yolu olamaz ve olam ayacaktır. İhtiyaç halin
de bu vazifemizi yaparken diğer alâkadarın bize fiilen ve madde
ten yardım etmeyeceğini tahmin ve tasavvur edemeyiz. O halde ki, 
böyle bir şey müzakere ve taahhüt mevzuu dahi olamaz. Cumhuri
yet Hükümeti ilk fırsatta bu görüşümü izhar etmek niyetindedir. 
Çiçerin mektubunun şümulüne gelince bu bir taraflı şümulünü tat
bik zamanında Sovyet Rusya’nın tefsirine bırakm ağı tercih ediyoruz. 
Bu suretle mutad karşılıklı itimad usulümüze en uygun bir hareket
te bulunmuş oluruz.”

‘‘Binaenaleyh öyle zannediyorum ki, dostumuz Sovyet Rusya’
nın bu esnada izharını bizim gibi muvafık gördüğü dostluk tezahürü 
bizim tarafım ızdan böylece kendileri için, yapılacağını yukarıda 
söylemiş olduğum beyanat ile, en itm inanbahş şeklinde ifade edil
miş olacaktır.”

‘‘Bu kuvvetli dostluk tezahür ve ifadesine karşı Sovyetlerin da
hi ne yolda mukabele edeceklerini büyük bir emniyet ve kanaatle 
kendi takdirlerine bırakm akla en isabetli hareket ettiğimize kaniiz.

M. Litvinof’a bu yolda cevap vermenizi rica ederim.

Bu karşılıklı hareketimiz Türk-Sovyet dostluğunun inkişafı yo
lunda yeni bir m erhale teşkil edecektir.”

Z. Apaydın, A nkara’nın bu talim atı üzerine tekrar Litvinof’u 
görerek Türkiye’nin nihaî cevabını bildirmiştir. Moskova Büyükel
çisi görüşmeyi şu şekilde nakletm ektedir :

‘‘Talimatınız dahilinde bugün Litvinof’a Cumhuriyet Hüküme
tinin noktai nazarını anlattım  :

1. Montreux Mukavelenamesinin bir kısmı üzerinde yeni bir 
anlaşm a yapmak doğru olmayacağı hakkmdaki noktai nazarı izah 
ederken Mukavele Türkiye, Rusya-Fransa-Bulgaristan-Yugoslavya ve 
Romanya Hükümeti tarafından tasdik edilmiş olduğuna göre Pa- 
ris’de hâla protokol yapılmadı mı? diye sordu. Yapılmamış olsa ge
rek dedim. Altı devlet tasdik edince protokolü yapıp mukavelename 
meriyete girmeli idi, dedi.

2. Türkiye’nin kara ve deniz yolları Rusya aleyhine bir taarruz 
yolu olamaz. İhtiyaç halinde bu vazifemizi yapar iken alâkadarların 
bize yardım etm eyecekleri mevzuunu konuşurken, yani Boğazların 
m üdafaasına yardımı tabii görüyorsunuz dedi.

144



3. Sizin de buna mukabelemizi kendi takdirinize bırakıyorum 
diyerek sözlerimi bitirdikten sonra, ne diyeyim Türkiye’nin bir şey 
yapmak istemediğini anlıyorum. Bununla teşebbüsünüzü geri almış 
oluyorsunuz. Biz bundan sonra hiç bir şey demeyiz. Teşebbüsün si
zin tarafınızdan gelmesini bekleriz. Mesele malûmunuz olduğu üze
re iki tara f arasında rasyonel veya doğrudan doğruya bilateral bir 
yardım pakti yapmak idi. Bunu evire çevire hiç bir şey yapmamak 
şeklinde irca ettiniz. Rüştü Aras son defa Cenevre’de benimle ras
yonel paktlar hakkında Cemiyeti Akvam Meclisine yaptığım telkin
lerden mülhem olarak bir şey yapalım demiş idi. Ben de düşünelim 
demiş idim. Artık onu da düşünmeğe hacet kalmadı. Çünkü bu son 
beyanatınız yeni bir mevzu etrafında çalışmayı nefyeder m ahiyet
tedir, dedi, Kendisine, ben sizi bu cevabımızdan memnun olacaksı
nız farz ediyor idim. Düne kadar müzakere mevzuu olarak ele alı
nan Rüştü A ras’m telkinatm ı Hükümetim müsbet olarak Sovyetle- 
rin görüşüne muvafık şekilde hal ediyor. Sovyetlerin mukabele tar
zını kendi rey ve takdirlerine bırakıyor, dedim. Evet çok tabii görüş. 
Fakat bu kadar. Herkes rejyonal paktlarını takviye ediyor. Biz de 
sizin ile bir senedir bunu konuşuyoruz. Türkiye’de yeni bir oryan- 
tasyon var. Yapılacak beyanatınızı görelim, bakalım, dedi.

4. İskenderun meselesi hakkmdaki noktai nazarımızı sureti hu- 
susiyede işaret ettim. Ona dikkat etti ve not aldı.

5. Bu sabah Daily Telgraf’da Boğazlardan bir Sovyet gemisinin 
Ispanya’ya taşıdığı zahire arasında gemi güvertesinde açık toplar 
götürdüğü hakkında İstanbul’dan çekilmiş bir telgraf var idi. Av
rupa gazeteleri son günlerde bu İspanyol ihtilâlinin Sovyetler ile 
İtalyanlar ve Alm anlar arasındaki ihtilâfı çok had bir vaziyete ge
tirdiğini yazıyorlar. Bahrisefit veya Bahrisiyah’cla müsellâlı bir ih
tilâf zuhurundan endişe ederim. Litvinof ile konuşurken gazeteler 
havadisinden bahsederek bu İspanya meselesinin İtalyan ve Alman
lar ile Sovyetler arasında bir m uhasam a meydana çıkaracağından 
korkulur dedim. Harp mi edecekler, kolay değil, blöflerine kıymet 
verip partiyi onlara mı bırakalım, dedi. Onlar Franko Hükümetine 
serbestçe yardım ediyorlar. Bize gelince hayır, böyle bir şey olur mu 
dedi. Ve ilâve eti. Biz sokulmaktan korkmayacağız. Hiç bir şey de 
olacağı yoktur.

6. M ülakat burada kesilip ayrıldım. İntibaım şudur. Bizim ile 
herhangi bir yardım paktı yapılamadığına müteessirdirler. Evvelce 
Fransız paktına girin dediler. Yalnız Almanya’ya müteveccihtir, ol
maz dedik. Umumî olursa gireriz. Bu sefer umumî yapalım dediler,
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şimdi biz istemiyoruz tarzında bir muhakeme yürütüyorlar. Bir fır
sat zuhurunda yapacağımızı söylediğim beyanata dikkat etti. Vazi
yetin bu şekline nazaran yapılacak beyanatta ihtiyatlı bulunmak 
umumî gerginlik ve hassasiyeti arttırm am asına müsaade etmek ve 
belki tehir ile ortalığın biraz daha aydınlanmasını beklemek hatıra 
geliyor.”

Z. Apaydın’a verilen bu talim atla birlikte Londra Büyükelçiliği
ne de, Sovyetlerle ittifak müzakerelerine son verildiği bildirilmiştir.

F. Okyar’m İngiliz Hâriciyesiyle görüştükten sonra A nkara’ya 
gönderdiği telgraftaki bazı ifadeler de, ilerideki Türk-İngiliz siyasî 
yakınlaşm ası bakımından ilgi çekicidir :

“Hariciye M üsteşarı İngiltere’nin Türkiye gibi Akdeniz’de men
faatleri olduğunu ve bunları feda etmek niyetinde bulunmadığını, 
kimsenin toprağında gözü olmadığını, İngiltere ile Türkiye’nin aynı 
vaziyette bulunduklarını, binaenaleyh her iki memleketin anlaşması 
ve beraber yürümesi lâzım geldiğini söyledi.”

Bu suretle, Sovyetlerle umumi bir yardımlaşma veya Boğazlar 
üzerinde bir yardımlaşma anlaşm ası yolu kapandıktan sonra, Türk- 
Sovyet dostluğunun teyidi için tarafım ızdan yapılacak beyanata sı
ra gelmiştir. Bu beyanat, A tatürk’ün T.B.M.M.’ni açış nutkunda Bo
ğazlara ait bir kısım olarak yapılmıştır.

Sovyetlerle 1935 ve 1936’da sözkonusu ittifak andlaşması konuş
maları bu şekilde görülmüş oldu. Daha genel bir mevzuu olan Türk- 
Sovyet ve Türk-İngiliz dostluklarına dair, aynı görüşmeler sırasında 
geçen önemli, fakat kronojiyi bozmamak için temas edilmeyen bazı 
olayları ayrıca ele almak yerinde olacaktır.

Görüşmeler sırasında başlıca iki sual ortaya çıkm ıştır :

1. T. Rüştü A ras’ın, ne Hükümet üyelerinin ne de Mareşalin 
A nkara’da olm am aları sebebiyle görüşmelere Cenevre’de devam 
edilemeyeceğini söylemesini, Litvinof’un, işi anlatm ak ve sürünce
mede bırakm ak için bir bahane olarak yorumladığı anlaşılmaktadır. 
Diğer bir deyimle Litvinof, ittifakı yapm am aktaki asıl politik gerek
çenin açıklanm amış olduğuna inanmaktadır. Bu noktanın aydınla
tılması A nkara’nın hangi düşüncelerle karar verdiğini belirlemek 
bakımından faydalı olacaktır.

2. Karahan ve Litvinof, Türkiye’nin ittifakı îngilizlerin rızası 
olmadığı için yapmadığını ileri sürmüşlerdir.
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T. Rüştü A ras’ın Cenevre’de Litvinof’la ilk görüşmesine dair 
Telgrafı A nkara’ya 5 Ekim 1936 günü gelmiştir. İnönü, M areşal Çak- 
m ak’tan şu noktalarda görüşlerini istem iştir :

1. Litvinof, harbin Çekoslovakya yüzünden çıkacağım  ve Al
manların dost veya düşman olarak Rom anya’ya girm eleri halinde 
Türkiye’nin kendilerine yardım edecek im kânları olacağını söyle
mektedir.

2. Askerî yardım işleri Erkânı harbiyelerce halledilebilir.

3. Türkiye’nin m ütearrız Alman gemilerinin Boğazlardan geç
mesini menetmesine karşılık Sovyetlerin Türkiye’ye Akdeniz’de mik
tarı tayin olunacak donanma ve hava kuvvetiyle yardım etmesi.

Mareşalin, ileride tekrar m aruzatta bulunması icap edeceği 
kaydıyle 6 Ekim 1936 günü verdiği cevap şöyledir :

“1. Bahis buyurulan mesele üzerinde ileride daha teferruatla 
bulunulmak kaydiyle şimdilik m ütalâanın aşağıdaki maddelerle tes- 
bit edildiğini arzederim.

2. Alm anların düşman olarak Rom anya’ya girm eleri halinde 
Bulgarların da Alm anlar lehine harbe müdahale etmesi şeklini naza
ra alarak Balkan Paktı mucibince Bulgarlar aleyhine harbe müda
hale edebiliriz. Almanların dost olarak Romanya’ya girmesi halinde 
ise Bulgarları ihmal ederek Alm anlar aleyhine harbe müdahalemiz 
mevzubahis olamaz.

3. Boğazları Almanlar aleyhine ve Ruslar lehine kapamaklığı- 
mız en önemli yardımdır. Bu takdirde Rusların da Akdeniz’de bize 
vaki olacak tarzda yardım etmesi muvafık olur.

4. Deniz Kuvveti olarak 6 denizaltı gemisi ile iki kruvazör ve 4 
muhrip, 500 mayın ve bir mazot gemisi ile kâfi m iktar benzin ve 
ve mazot.

Hava Kuvveti olarak 100 bombardıman tayyaresi ile 100 toplu 
av tayyaresi ve bundan başka 100 tank ile ayrıca gazlı mermi gibi 
bazı hususî malzeme ve teçhizat.”

Bu cevaptan kesin olarak görülmektedir ki? Maraşel, Alman
ya’nın dost veya düşman olarak Romanya’ya girmesi tefrikini yap
makta ve ikinci ihtimalde Türkiye’nin Rusya’ya yardımını (ki bu, 
neticede Almanya’ya karşı savaşması veya en azından savaşmayı 
göze alması demektir,) gerçekçi ve mümkün görmemektedir.
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Çakmak, askerî bakımdan, Türkiye’nin yapabileceği en büyük 
yardımın Alm anlar aleyhine Boğazı kapatm ak olabileceğini ve bunun 
için de, genel bir tahminle ne kadar askerî yardıma ihtiyacı olabi
leceğini söylemektedir.

Netice olarak söylenebilir ki, İnönü, M areşal’in orada olmama
sını bir bahane olarak kullanmamış, işi aceleye getirmemek düşün
cesiyle hareket etmiştir. Herhalükârda, M areşalin fikirleri alın
m ıştır ve sözlerinin ağırlığı nisbetinde de koymuş olduğu “ileride 
daha teferruatlı m aruzatta bulunm ak” kaydı karşısında herhalde 
başka türlü hareket edilem ezdi:

T. Rüştü Aras diğer bazı konular arasında Sovyetlerle yapılan 
görüşmeleri Eden’e açmıştır. Eden’in, İngiliz K ralı’nm Türkiye seya
hati hatıralarından ve A tatürk’e hayranlığından bahsetmesi de 
gösteriyor ki, her iki taraf da esasen bu seyahatin yarattığı olumlu 
havayı m uhafaza etm ektedirler ve T. Rüştü A ras’m bu konuyu, bil
hassa Monteux Sözleşmesinin henüz bütün taraflarca onay işlemi
nin tamamlandığı bir zamanda, görüşmelerde olumlu destek sağla
mış olan İngilizlere açm ası tabiidir.

7 Kasım 1936 günü İnönü’nün bir resmî kabul için gitiği Sov
yet Sefaretinde, Karahan ile yaptığı görüşmede Karahan, Türkiye 
önce istekli olduğu halde, şimdi onlar da isteyince aniden vazgeç
mesinin sebebinin Moskova’da anlaşılam adığını söyleyince İnönü, 
kâfi derecede izahının yapıldığını, ‘anlaşılmaz m arazi bir emniyet
sizlik zihniyeti altında bulunan Mr. Litvinofu ikna etmenin nasıl 
mümkün olacağını bilemediğini sitemli ve şiddetli bir surette tek
ra r” etmiştir. Bunun üzerine Karahan şunları ilâve e tm iştir :

“Nihayet, . . . size asıl sebebini söyliyeyim dedi. “Pakt mesele
sini İngilizlere sormuşsunuz. İngilizler yapmayın tehlikelidir demiş
ler. Onun üzerine yapmıyorsunuz. Moskova’nın haberi budur ve 
onun için çok m üteessirdir”. “On senelik mücerrep olan ajanımız 
teyit etti.” İngilizlerin, aram ızı bozmak için uydurup elimize geçir
melerinden bile şüphe ettim. Fakat hep havadisin doğruluğunda 
ısrar ettiler. İngilizlerin, sizin nasihat istemenize karşı cevapları 
şöyle diyormuş. Ben İngilizce de okudum. Türkiye’nin kuvvetli müs
takil bulunmasmdadır. Cephelerden birine iltihakı tehlikelidir. Tür
kiye’ye kimse taarruz edemez. Böyle bir taarruz m ünferit kalamaz...”

“Dr. T. Rüştü A ras’m kanatm a göre de “Sovyetler İngiliz ceva
bını aynen okumuşlardır. Eden ile konuşmayı Boğazlar ahkâmı üze
rine hasrederek uygun şekilde anlattı. A tatürk ile Stalin arasında
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bir m ülakat hazırlayıp bütün yanlış anlaşılm alara nihayet vermek 
lüzumunu müşahade ettiler ve dostlukla ayrıldılar...”

Karahan 12 Kasım 1936’da İnönüye tekrar gelerek, aynı mesele
ye avdet etmiştir. K arahan’m sözlerinden anlaşıldığına göre, Sovyet- 
lerin küskünlükleri ittifak anlaşm asının yapılmamış olmasından çok 
İngilizlerin bundan haberdar edilmiş olmalarından, İngilizlerle ko
nuştuğumuzdan bilgi verilmemesinden ve nihayet, en önemlisi, İn
gilizlerin nasihati ile anlaşm adan vezgeçilmiş olduğu kanaatinin 
uyanmış olmasından ileri gelmektedir. İnönü, defaatle, Boğazları 
ilgilendiren bir konuda T. Rüştü A ras’m ilgili devletlerle istikşaf i 
görüşmeler yapmasının tabii olduğunu fakat, Anlaşmanın İngilizlerin 
nasihati üzerine yapılmadığını iddia etmenin haksızlık olduğunu, 
zira, T. Rüştü A ras’m Eden’den önce, ‘‘daha Litvinof’la ilk tem asın
dan itibaren tereddüt etmiş olduğumuzun zeki bir insanın nazarın
dan kaçam ayacağına emin olduğunu, ilk günden itibaren İktisadî 
ve siyasî ciddî deliller serdetmiş olduğumuzun malûm bulunduğu
nu, velhasıl, kararım ızın müstakil ve İngilizlerin m ülâhazalarına 
gayri tabi olduğunu k a t’i ifadelerle tekrar” etmiştir. İnönü-Karahan 
mülakatında, bu hadise dışında, Türk-Sovyet m ünasebetlerine mü
tedair olarak da şu sözler geçmiştir.

‘‘Bundan sonra Karahan, deklarasyon yapar bir tavır alarak, 
İngilizlerin bize yakın ve samimî bir dost olacaklarına inanm adık
larını, beyan etti. Hiçbir m ecburiyetleri olmadığı halde İspanyollar 
için yardımları meydanda iken, yarın Türkiye bir tehlikeye uğrarsa, 
Türklere yardım etmek için, hiçbir şey düşünmeyeceklerini, söyledi.

İngilizlerle münasebetin, Akdeniz’de emniyet ve münasebet 
meselesi olarak son seneler hadiselerinin neticesi olduğunu, fakat 
söylediği ihtim alleri varid dahi görmediğimi, Türkiye’nin Sovyetler
le münasebetini tecrübeden geçmiş ve kendisi için esas politika say
dığını beyan ettim.

Biz, sizinle münasebetlerimizin böyle olduğunu m üttefiklerim i
ze bile söyleriz. Siz mütefiklerinize söyler misiniz? dedikten sonra, 
son seneler gerek İktisadî ve gerek siyasî, küçük meselelerde bile 
tamamen kayıtsız tavır aldıklarını ve Türkiye’yi lâché ettikleri m an
zarası gösterdiklerini, bizim bu halden müteessir”' olmakla beraber, 
dargın olmayarak, kendilerinin hakikî dostlukları anlam alarını so
ğukkanlılıkla beklemeği bildiğimizi ve beyanatından memnun oldu
ğumu söyledim. Karahan, Fransızlara hiç inanmadığını ve elbette 
Türklerle dostluğu takdim ettiğini ilâve etti.
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İzahatımı Zekai Apaydm’a da bildirmemi rica etti. Arada, bir 
kendisinin catastroplıe kelimesi ile tavsir ettiği bu son hadiseyi so
ğukkanlılıkla düşünerek, meselenin Sovyet-Türk dostluğunun sağ
lam lığına dokunur bir ciheti olmadığını anlam alarını ilâve ettim. 
Müsait bulundu. Zannederim ki, bu hadise üzerinde konuşma bit
miştir.

Karahan, Atatürk-S talin m ülakatından tekrar ehemmiyetle 
bahseti. Bütün suitefehhüm ler bitecek, İktisadî yeni aranjm anlar 
yapılacak ve saire . . .

Bütün bu faydaları kavradığımı, zaten tecrübe etmiş olduğumu, 
fakat nasıl tahakkuk ettirebileceğimizi bilmediğimi, ciddî tereddüt 
göstererek söyledim. Buna behemahal bir çare bulmak noktasmda 
İsrar ederek, dostane ayrıldı.

Zekâi Apaydm’ı haberdar etmeli.

Karahan, yeni ikinci Sanayi programımız hakkında malûmat 
istiyor. (Hiç olmazsa mevzuları bilerek, iştirak ve alâka imkânını 
etüd etmek iç in )” (*)

K arahan’m İnönü ile bu konuşmasında durum izah edilmiş iş 
tatlıya bağlanmıştır.

İttifak Anlaşması üzerinde m utabakata varılamam ağına rağ
men, Türk-Sovyet ilişkileri bozulmamıştır. 1935’te, ilk görüşmeler
den hemen sonra, mevcut dostluk anlaşm ası uzatılmış 1937’de 
T. Rüştü Aras Sovyetler Birliğini ziyaret etmiş ve her iki olay’da ye
ni dostluk gösterilerine vesile olmuştur. Sovyetlerin Alman tehlikesi 
karşısında, 1936’dan itibaren Batı demokrasileriyle iyi ilişkiler devam 
ettirm eleri de, Türkiye’nin îngilizler ve Fransızlarla gelişmekte olan 
bağlarının Sovyetlerce tenkide uğram am asına yararlı olmuştur.

(*) İnönü-Kamhem görüşmeleri hakkında İnönü'nün notlan.
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SÂDÂBAD PAKTI

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan düzenin Avrupa’da 
yerini rekabet ve ihtilâflara bırakm ası, yenilen devletlerin bu düzeni 
yoketmek hususundaki niyetlerini uygulama safhasına geçirmeleri, 
ezcümle İtalya’nın Habeşista’ı işgali ile Akdeniz ve Ortadoğu bölgesi 
için yarattığı tehlike karşısında duyulan endişe, Türkiye’yi yaklaşan 
bir savaş tehlikesini önlemek hususunda yeni çabalara sevketmiştir.

Türkiye Batılı devletlerle ilişkilerini sıkılaştırm ağa, Balkan Pak
tını kurm ağa gayret ederken, diğer taraftan da ötedenberi dostane 
ilişkilerini idame ettirmeğe çalıştığı Ortadoğudaki devletlerle bazı 
ortak savunma tedbirleri alm aya yönelmiştir.

Bu konudaki teşebbüslere daha İtalyan-Habeş anlaşmazlığının 
başlangıcında girişilmiş ve 2 Ekim 1935 tarihinde İran-Türkiye-Irak 
arasında Cenevre’de bir saldırmazlık paktı parafe edilmiştir. Söz ko
nusu pakt, İran delegasyonu ikam etgahında İran, Türkiye ve Irak 
temslicileri arasında parafe edilmiş olup, ayrıca İran ve Irak Hükü
metleri arasındaki sınır anlaşm azlığının halledilmesine ilişkin bir 
anlaşma daha parafe edilmiştir.

2 Ekim 1935 tarihli bu pakt, imzalanması 1937 yılında gerçekle
şecek olan Sâdâbad Paktı için bir başlangıç teşkil etmekteydi. Pakta 
ileride A fganistan’ın da katılm ası düşünülüyordu.

Yalnız kurulması düşünülen paktın 1937 yılma kadar gecikmesi
nin en başta gelen İran ile Irak arasında süregelen sınır anlaşm az
lığının taraflar arasında cereyan eden müzakerelere rağmen, bir 
türlü hal tarzına ulaşılmadan devam etmesiydi.

Bu arada Türkiye Doğulu ülkelerle olan ilişkilerini sağlam laştır
ma yolundaki birtakım  teşebbüslerde bulunarak 1937 yılı başında 
Tahran’da İran Hükümeti ile bir seri andlaşma imzalamıştır.

Yine aynı yıl içinde Mısır ile Türkiye arasında bir dostluk and- 
laşması imzalanmıştır.

5 Haziran 1926’da Irak ile im zalanan Dostluk Andlaşması 1937 
Nisan’mda uzatılmıştır.
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Paktın imzalanmasını geciktiren sorunların yavaş yavaş ortadan 
kalkması ve nihayet Irak ile İran arasında Sattülarap meselesinden 
dolayı uzun zamandan beri devam eden ihtilâfın, tarafların  4 Tem
muz 1937 tarihinde aralarında imzaladıkları bir anlaşm a ile çözüme 
vardırm aları üzerine, Doğu Paktının kurulması için ortada hiçbir 
engel kalmamış oluyordu.

Pakt, 8 Temmuz 1937 tarihinde Türkiye, İran Irak ve Afganistan 
tarafından Tahraıı’da İran Şahının yazlık köşkünde imzalandığı için 
Sâdâbad adıyla anılmaktadır. 10 Maddeden oluşan paktın metni 
aşağıd adır:

“Türkiye-Afgan-Irak ve İran 
arasında 

Ademi Tecavüz Muahedenamesi

Mukaddeme 
Türkiye Reisicumhuru,
Majeste Afganistan Kıralı,
M ajeste Irak Kıralı,
Majeste İran Şehinşahı

Ellerinde olan bütün vasıtalarla aralarındaki dostluk ve iyi 
anlaşm a m ünasebetlerinin idamesine hadim olmak arzusile;

M illetler Cemiyet Paktı çerçevesi içinde munzam tem inat va- 
sıtasile yakın şarkta sulh ve emniyeti temin ve bu suretle umumi 
sulha yardım maksadile mütehassis olarak;

Paris’te 27 Ağustos 1928’de im zalanan harbden feragat mua
hedesi ile kendilerinin vaziülimza bulundukları M illetler Cemiyeti 
m isakma ve harbden feragat muahedesine uygun diğer bütün 
muahedeler mucibince mevcut vecibelerini tam amile müdrik olarak;

Bu muahedeyi imzaya karar vermişler ve bu m aksatla : 

Türkiye Cumhur R e is i:
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü A ras’i;

M ajeste Afganistan K ıra lı:
Hariciye Veziri Ekselâns Faiz Mohammed Han’ı;

Majeste Irak K ıra lı:
Hariciye Veziri Ekselâns Naji Elasali;

Majeste İran Şeh in şah ı:
Hariciye Veziri Ekselâns Enayetollah Sam i’yi; 

m urahhas olarak tayin etmişlerdir.
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Mezkûr m urahhaslar, usulü dairesinde tanzim edilmiş olduğu 
görülen salâhiyetııam elerini teati ettikten sonra aşağıdaki hüküm
leri kararlaştırm ışlard ır:

MADDE 1

Yüksek Akid Taraflar, birbirlerinin dahili işlerine her türlü 
müdahaleden m utlak surette intinkâf siyaseti takip etmeyi teah- 
hüd ederler.

MADDE 2

Yüksek Akid Taraflar, m üşterek hududlarmm masuniyetine 
sureti katiyede riayet etmeyi teahhüd ederler.

MADDE 3

Yüksek Akid Taraflar, müşterek m enfaatlerini alâkadar eden 
beynelmilel mahiyette her türlü ihtilâflardan birbirlerile istişarede 
bulunmak hususunda m utabıktırlar.

MADDE 4

Yüksek Akid Taraflardan her biri, diğerine karşı hiçbir halde, 
gerek münferiden, gerek bir veya birden fazla salis Devletle bir
likte diğer Âkidlerden birine karşı hiç bir tecavüz hareketinde bu
lunmamayı teahhüd eder.

Tecavüz hareketi addedilenler şu n lard ır:

1 — Harb ilâ n ı:

2 —• Harb ilân edilmeksizin dahi olsa, bir Devletin silâhlı kuv
vetleri tarafından diğer bir Devlet arazisinin istilâsı;

3 — Bir Devletin kara deniz veya hava kuvvetleri tarafından 
harb ilân edilmeksizin dahi olsa diğer bir Devletin arazisine, gemi
lerine veya tayyarelerine taarruz;

4 — Mütecavize doğrudan doğruya veya bilvasıta yardım veya 
müzaheret.

Tecavüz hareketi teşkil etmeyen şu n lard ır:

1 — Meşru m üdafaa hakkını istimal, yani yukarıda tarif edi
len tecavüz hareketine mukavemet;

2 — M illetler Cemiyeti Paktının 16 ncı maddesinin tatbikinden 
mütevellid fiiliyat;
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3 — Milletler Cemiyeti Assamblesi veya konseyi tarafından it
tihaz edilen bir karar mucibince veyahut Milletler Cemiyeti pak
tının 15 nci maddesinin 7 nci fıkrasının tatbiki suretile yapılan ha
reket; şu kadar ki ikinci haldeki hareket ilk m ütearrız Devlete karşı 
tercih edilmiş bulunsun.

4 — Yüksek Âkid Taraflardan birinin taarruza, istilâya uğra
yan bir Devlete yardım hareketi veyahut P asifte  27 Austos 1928’de 
imza edilen harbden feragat muahedesine m uhalif olarak harbe 
m üracaat etmesi.

MADDE 5

Yüksek Âkid Taraflardan biri, bu muahedenin 4 ncü maddesinin 
ihlâl edildiğini veya edilmek üzere olduğunu telâkki ettiği takdirde, 
meseleyi derhal Milletler Cemiyeti Konseyine arzedecektir. İşbu hü
küm mevzuubahs Yüksek Âkid Tarafından bu ahvalde lüzumuna 
hükmettiği bütün tedbirleri alm ak hakkını haizdir.

MADD 6

Yüksek Âkidlerden biri, bir salis Devlet aleyhine bir tecavüze 
geçerse, diğer Yüksek Akid Taraf, ihbar etmeksizin işbu muahedeyi 
mütecavize karşı feshedecektir.

MADDE 7

Yüksek Âkid Taraflardan her biri, diğer Âkid Tarafların mües- 
sesatmı devirmek, hudud ve diğer m ahallerinin nizam ve emniyetini 
bozmak veya Hükümet rejim ini ihlâl etmek maksadile silâhlı çete, 
cemiyet veyahut teşekküllerin teessüsüne veya fiiliyata geçmelerine, 
kendi hududları dahilinde, mani olmayı taahhüd ederler.

MADDE 8

Yüksek Âkid Taraflar, kendi aralarında çıkabilecek bütün niza 
ve ihtilâfların, mahiyet ve menşeleri her ne olursa olsun, hal ve tes
viyesi ancak muslihane vasıtalara m üracaatla mümkün olabileceğini 
27 Ağustos 1928 tarihli harbden feragat muahedesile tanınmış olduk
larından bu hükmü teyid ile bu hususta kendi aralarında ittihaz olun
muş veya edilecek olan usullere m üracaat edeceklerini beyan ederler.

MADDE 9

İşbu muahedenin hiç bir maddesi, Milletler Cemiyeti Paktı mu
cibince Yüksek Âkidlerin her biri tarafından deruhte edilen vaci-
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beleri, her ne hususta olursa olsun, tenkis eder mahiyette telâkki 
olunamaz.

MADDE 10

Fransızca ve dört nüsha olarak yazılan ve birer nüshası Akid 
Devletlerden her biri tarafından alındığı tasdik edilen işbu muahede 
beş sene müddetle akdedilmiştir. Bu müddeti hitamında, Yüksek 
Âkidlerden her biri tarafından altı ay evvel mefsuhiyeti ihbar edil
medikçe muahede, bütün hükmü cari olmak üzere, yeniden daha 
beş sene müddetle temdid edilmiş sayılacak ve her hitam devresinde 
Yüksek Âkidlerden bir veya bir kaçı tarafından altı ay evvel feshi 
haber verilinceye kadar m uteber olacaktır. Âkidlerden birile feshe
dilen muahede diğerleri arasında m eriyette devam eder.

İşbu muahedename Yüksek Âkidlerin her biri tarafından kendi 
teşriî usulüne tevfikan tasdik edilecek ve Milletler Cemiyeti Genel 
Sekreterliğince kaydedilerek Cemiyetin diğer arazına keyfiyetin bil
dirilmesi rica olunacaktır.”

Paktın imzasından sonra dört devletin dışişleri bakanları 8 
Temmuz 1937’de toplanarak şu kararı vermişlerdir :

“Paktı imza etmiş olan Devletlerin müşterek m enfaatlerini a lâ
kadar eden meseleler hakkında görüşmek ve hareketlerini telif etmek 
maksadile, dört devlet hariciye nazırlarından mürekkep bir konsey 
teşkil edilecek ve bu konsey senede en az bir defa Cenevre’de ve
yahut konsey tarafından tayin edilecek diğer bir yerde toplana
caktır. Konseyin başkanlığı sıra ile Afganistan. Irak, İran ve Türkiye 
Hariciye Nazırları tarafından ifa edilecektir. M aahaza Tahran da 
Saadabad sarayında imza edilmiş plan paktın aktile neticelenen 
müzakereler M ajeste Şehinşah Pahlevî Hükümetinin teşebbüsile ya
pılmış olduğundan, konseyin ilk sene için Başkanlığı İran Hariciye 
Nazırı tarafından deruhte edilecektir.

Keza, devre Başkanm m  nezdiııde bir sekreterlik ihdas edilecek 
ve bu sekreterlik, Başkan tarafından kendi bakanlığının m em urları 
arasında seçilecek bir genel sekreter ile konseyin diğer azası tara 
fından tayin edilecek üç sekreterden müteşekkil olacaktır.

İm z a : Aras, Naciyülasil, Samyi, Faiz“’’

Sâdâbad Paktı esas itibariyle bir dostluk misakı olup, bir sa
vunma sistemi getirmemiştir. Bu andlaşma ile Türkiye, İran, Irak 
ve Afganistan birbirlerine taarruz etmemeği, ortak sınırlarının do-
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kunulmazlığma uymayı, iç işlerine karışm am ağı ve aralarındaki 
dostluk ilişkilerine zarar verecek her türlü hareketten kaçınmayı 
taahhüt ediyorlardı.

Bu pakt, Türkiye’nin Afganistan ve İran ile çoktan beri mevcut 
olaıı dostluğunu daha da sağlam laştırıyor, Irak ’ı da bu dostluk iliş
kilerine katm asıyla dört devletin tek bir dostluk vesikasını imzalaya
rak bir araya gelmelerini sağlıyordu.
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HATAY MESELESİ

Türkiye, gerilim içine girmeye başlayan Avrupa’da meydana 
çıkan buhranlar karşısında güvenliğini sağlam ak üzere giriştiği ba
rışçı teşebbüslerinde başarı sağlam akta devam ederken, Türk-Fran- 
sız uluslararası ilişkiler tarihine “Sancak Meselesi” adı altında ge
çen bir uyuşmazlıkla karşı karşıya geldi. Bu uyuşmazlık, 1936 yılından 
itibaren iki devletin arasındaki ilişkilerin havasına hâkim olmuş 
ve üç yıl sonra bir çözüme ulaşana, kadar zaman zaman bir buh
rana yol açabilecek bir hüviyet kazanm a eğilimi dahi göstermiştir.

İskenderun Sancağı Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sèvres 
Andlaşması ile Osmanlı İm paratorluğundan alınmış ve Fransa’nın 
Ortadoğu’daki nüfuz bölgesine dahil edilmiştir. Millî Mücadele sıra
sında Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 tarihinde im zala
nan Ankara İtilâfnam esi’nin 8. maddesi ile Türkiye’nin güney sı
nırı tesbit edilmiş ve Hatay Bölgesi Türk toprakları dışında bırakıl
mıştı. Bilindiği gibi Hatay, Misakı Millî sınırları içindeydi. Ancak, 
ulusal kurtuluş hareketinin henüz kesin bir sonuca ulaşmadığı 
bir sırada Fransa ile güney sınırlarımızdaki çarpışm aları sona erdi
ren bir barış andlaşması yapılırken, H atay’ın anavatandan ayrı kal
masını kabul etmek zorunluğu hasıl olmuştu.

Ankara îtilâfnam asinin Hatay’da özel bir idari rejim  kurula
cağını öngören 7. maddesi şöyle demekteydi :

“İskenderun m ıııtakası için hususi bir idare rejim i tesis olu
nacaktır. Bu Bölgenin Türk ırkından olan sekenesi kültürlerinin 
inkişafı için her türlü kolaylıklardan m üstefit olacaklardır.”

Ankara îtilâfnam esinin bu hükümleri, Lozan Andlaşmasmda 
16. maddenin son fıkrasıyla ve ayrıca Fransız delegesinin Türk 
delegesine gönderdiği bir mektup ve d eklerasyon jle  teyit edilmişti.

Nitekim Fransa, Milletler Cemiyeti’nin kararı ile Suriye ve 
Irak’m m andaterliğini üzerine aldığı zaman Hatay Bölgesinde özerk 
bir idare kurulmuştu. M üttefik Devletler, 25 Nisan 1920 tarihli San 
Bemo Andlaşması’nda Suriye mandasını Fraıısaya vermişlerdi :
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SAN REMO İTİLÂFI

Müttefik ve müşarik devletler yüksek meclisinin mandalar 
tefvizine m üteallik kararı

25 Nisan 1920

M andalara mütedair madde hükümlerinin atideki veçhile ol
ması kararlaştırılm ıştır:

“Yüksek Âkid devletler Milletler Cemiyeti Misakınm birinci 
kısmının 22’nci madesinin 4 ncü fıkrasına tevfikan Suriye ile Me
zopotamya’nın kendilerini bizzat idareye muktedir oluncaya kadar 
bir m andater tarafından onlara iradi vesayada ve yardımlarda bu
lunulması şartile muvakkaten müstakil devlet tanım aları hususunda 
mutabık kalmışlardır. Mezkûr devletlerin hudutları tesbit edilecek 
ve m andaterlerin intihabı başlıca m üttefik devletler tarafından yapı
lacaktır.

Zikri geçen m emleketler hakkmdaki m andalara mütedair hü
kümler başlıca müttefik, devletler tarafından tanzim edilecek ve 
Milletler Cemiyeti meclisinin tasvibine arzolunacaktır.

Başlıca m üttefik devletler tarafından intihap edilen mandater
ler Suriye için Fransa ve Mezopotamya ile Filistin için İngilte
re ’dir.” (*)

Fransa’ya verilen Suriye mandası, 29 Eylül 1923 tarihinde Mil
letler Cemiyeti tarafından tasdik edilerek yürürlüğe girmiştir.

30 Mayıs 1926 tarihinde Suriye nam ına hareket eden Fransa ile 
aramızda “Türkiye ile Suriye arasında Dostluk ve İyi K o m şu lu k  

M ukavelenam esi” akdedilmiştir. Söz konusu mukavelenin imza 
protokolunda şöyle bir hüküm bulunm aktaydı:

“Suriye ile alınacak tedbirler veya esas teşkilât ne olursa olsun, 
Ankara İtalâfnam esinin 7. madesinin İskenderun Bölgesi için tesis 
ettiği hususi idare rejim i daima göz önünde bulundurulacaktır,”

(*) Ayın Tarihi, Aralık 1936, sayı 36, s. 99„
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Ancak, Fransa, 1936 yılında Suriyelilerle giriştiği müzakereler 
sonunda 9 Eylül 1936 tarihinde bir Dostluk ve İttifak Muahedesi 
imza ederek Suriye’ye bağımsızlık vermeyi kabul etmiş ve Andlaş- 
manm 3. maddesi ile Suriye üzerindeki bütün haklarını bu yeni 
devlete devretmiştir. İskenderun Sancağında ve Antakya bölgele
rinde yaşayan Türklerin durumu Türkiye’de endişe uyandırmıştır.

Fransa’nın Suriye ile imzaladığı 9 Eylül 1936 tarihli Dostluk ve 
İttifak Muahedesiyle bu memlekete bağımsızlık vereceğinin Fransız 
delgesi tarafından M illetler Cemiyeti Konseyi’nin 26 Eylül 1936 ta 
rihli toplantısında bildirmesi üzerine Türk delegesi Tevfik Rüştü 
Aras söz alarak, Fransız delegesinin beyanatını memnuniyetle kar
şıladığımızı, bizim de Suriye’nin bağımsızlığını istediğimizi söyle
dikten sonra, Türkiye’nin büyük bir Türk çoğunluğuna sahip olan 
İskenderun ve Antakya bölgesi dolayısiyla bu yeni düzene son de
rece büyük bir önem verdiğini belirterek, Fransız Hükümetinin bu 
bölgeler halkını kendi işlerini kendilerinin görmelerine imkân verecek 
bir muameleden yararlandırm ası dileğinde bulunmuştur.

Tevfik Rüştü A ras’m 26. 9. 1936 tarihli Konsey toplantısında 
yaptığı konuşmayla Hatay meslesinin yeni safhası açılmıştır. Fransa 
Hükümeti ise, 1921 îtilâfnam esini m andater devlet sıfatiyle im zala
dığını, 1922 tarihli manda sözleşmesinin Fransa’nın Suriye ve Lüb
nan’ı bağımsızlığa götürmek ve heı hangi bir bölünmeden korumak 
görevlerini tesbit ettiğini, Fransa’nın manda sözleşmesinin dışına 
çıkamıyacağmı, Sancağın Suriye devleti dahilinde özerkliği esas
larını 1921 İtilâfı çerçevesinde müzakereye hazır olmakla birlikte 
mandaya m uhalif harekette bulunmayacağını belirtmiştir.

Milletler Cemiyetindeki demeçlerden sonra Türk Hükümeti Paris 
Büyükelçiliği vasıtasıyla Fransa Hükümetine 9 Ekim 1936 tarihinde 
aşağıdaki notayı vererek, Fransa’nın İskenderun ve Antakya bölgesi 
temsilcileriyle, Suriyelilerle imzalamış ve Lübnanlılarla im zalanm ak
ta olan and] aşm alara benzer bir anlaşm a yapmasını teklif e tm iştir :

“9/x/1936 tarihinde Paris Büyükelçimiz Suat Davas vasıtasile
Fransa Hariciye Nezaretine tevdi edilen nota

Bay Nazır,

M iletler Cemiyeti Konseyinde son defa M. Vienot ile Doktor 
Rüştü Aras tarafından yapılan beyanata zeylen ve hükümetimden 
aldığım talim ata tevfikan zatı âlinizden şu ricada bulunuyorum :



Fransa ile Suriye mümessilleri arasında imza edilen ve Lübnan 
mümessilleri ile de aktedilmek üzere bulunan muahedeye müşabih 
bir muahedenin, azîm ekseriyeti Türk olan, İskenderun ve Antakya 
m ıntıkasının ahalisi delegeleri ile de aktedilmesinin Fransa Hükü
metince münasip görülüp görülmediği hakkında karar vermek üzere 
lâzımgelen tedbirlerin ittihazını rica eylerim.

Bu m m takalara, ahalisinin kendi kendilerini idare etmek im
kânını temine medar olacak bir rejim  bahşetmek suretile Fransa’nın 
gerek Akvam Cemiyeti Paktının ve (A) tipindeki m andalara dair 
hükümlerin umumî ruhuna ve gerek 1921 ve 1926 Fransız-Türk mu- 
kavelelrinin metin ve ruhuna tevfiki hareket etmiş olacağına Cum
huriyet Hükümeti kanidir.

Filhakika harbin sonundan beri Fransa, eski Osmanlı İmpara
torluğundan ayrılan ve kendi idaresi altına konulan araziyi teşkil 
eden (coğrafi tesmiye) heyeti mecmuası üzerinde Fransa bir manda 
deruhte etmiştir. Kendisine bu suretle tevdi olunan vazifeden maksat 
bu ahalinin serbestçe ve müstakil bir surette kendi kendilerini idare 
edebilecek bir olgunluk derecesine vardırmak için bütün vasıtalara 
tevessül etmekten ibaret idi. Bu vazifeyi Fransa ekseriya müşkül 
şerait altında ve ahvale göre m uhtelif idare metodları kulanmak 
suretile ifa etmiştir.

Bu son denemelerle iktisap olunan tecrübe Fransa Hükümetini 
Suriye ve Lübnan denilen araziyi ihtiva, eden m m takalarda yarı birer 
hükümet tesisine ve Suriye-Lübnan birleşmesi fikrini terketmeğe 
sevkeyledi.

Bu ayrılm a metodunu, vesayeti altına konulan ahalinin men
faatlerine en uygun bulan Fransa hakikaten üçüncü bir devlete 
karşı kendi tarafından başka hiçbir taahhüt olmaksızın yalnız man
danın ruhu dairesinde hareket etmiştir.

Halbuki Fransa mandası altında bulunan Şark memleketleri 
arasında Fransa’nın ta iptidanberi arsıulusal m ahiyette bir taah
hüdü deruhte ettiği bir m ıntaka vardır. Suriye ve Lübnan’ı müstakil 
ve hâkim birer Devlet derecesine çıkarm ak kararını vermekle Fransa 
bu iki memleket ahalisinin kendi kendilerini idare edebilecek ve 
vesayetten kurtulacak hale geldiklerini kabul etmiş demektir.
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Şu kadar ki, böyle bir hüküm, Fransa İskenderun ve A ntakya’
nın Türk ahalisi hakkında arsıulusal bir mukaveleye dercetmiştir. 
Suriye ve Lübnan için verdiği kararı, sarih bazı şartlar dahilinde 
kendisine tevdi olunan Türk arazisi hakkında bitarikiula ittihaz 
etmelidir.

1921 ve 1926 mukavelelerinin metnine ehenymiyet vererek 
M. Viénot Milletler Cemiyeti Konseyi huzurunda otonomi’den bah
setti. Halbuki bu muahedelerle teyit olunan geniş otonomi Fransız 
idaresinin tefriksiz olarak bütün araziye şamil olduğu ve Suriye, 
Lübnan, Alevîler ve Cebelidüruz Hükümetleri gibi Fransa tarafın 
dan tesis olunan bütün m ahallî otonomileri ihtiva eylediği bir dev
reye ait idi. Fransa tarafından deruhde edilen arsıulusal taahhüt 
şüphesiz ki 1921’den beri kendi kendilerine idareye muktedir olarak 
tanınan ve yalnız bu tanım a şartı dahilinde Türkiye’den ayrılan 
Türk ahalinin hakkını azaltm ağı istihdaf etmiyordu.

Demek ki bu otonomi Suriye’nin istiklâli kadrosunda değil 
Fransız mandası çerçevesi içinde anlaşılıyordu. İskenderun ve An
talya’nın vaktile Suriye’ye ithal edilmesi keyfî bir hareket teşkil 
ederken bunu manda iradesinin zarureti olarak izah etmek müm
kündür.

Fakat Fransa-Türkiye mukavelelerine m uhalif olan bu idari 
hareket “Acte d’autorité” bugün müstakil bir rejim e namzet olan 
Suriye lehine müktesep bir hak teşkil edemez.

Fransa âlicenabane bir feragat hareketi ile vesayetine nihayet 
vererek olgunluk haline gelmiş olan ahaliyi müstakil milletler de
recesine çıkardıktan sonra şüphesiz ki manda esnasında İskenderun 
ve Antakya mmtakalarmm idaresine hâkim olan m ülâhazalar otoma
tik bir şekilde tam bir hâkimiyet ve serbesti rejimine müncer olmalı
dır, bu da 1921 ve 1926 muahedelerinin mantıkî bir neticesidir.

Fransa mandası çerçevesi içerisinde Suriye ve Lübnan’ın elde 
ettiği tekâmül doğru ve haklı bir benzeyiş sebebile İskenderun ve 
Antakya’ya da teşmil edilmelidir ve tabî olduklarf vesayetten sonra 
Suriye ve Lübnan’a bahşedilen istiklâl İskenderun’un muahedat ile 
müstefit olageldiği geniş otonomiden sonra bu m m taka için de ta
nınmalıdır.
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Fransa’nın sulh, itilâf ve milletler arasındaki muahedenet politi
kası, ahalisi Türk olan bu mmtakayı şüphesiz ki Fransa-Türkiye ve Su
riye arasında bir hattı vâsil haline koyacak ve bu suretle birçok cid
dî dostluk rabıtaları ile birbirine bağlı olan bu Asya parçası üzerinde 
yeni bir ahenk unsuru vücuda getirecektir.

Bu mesele hakkında Fransa Hükümetinin ittihaz etmek tasav
vurunda bulunduğu m ukarreratı bildirmelerini rica ederek ekselans
larına yüksek saygılarım ın tem inatını sunarım .” (*)

Fransa Hükümeti, 10 Kasım 1936 tarihli cevabî notasında, Sancak 
için Suriye ve Lübnan anlaşmalarına benzer bir anlaşmanın yapıl
ması halinde Suriye’nin bölüneceğini ifade ederek, Fransa’nın böyle 
bir şey yapmaya selâhiyeti olmadığmı belirtm iştir:

“Paris Büyük Elçiliğinin 9 Teşrinevvel 1936 tarihli notasma
Fransa Hükümetini cevabî notası

10 Teşrinisani 1936

Bay Büyük Elçi,

Milletler Meclisi Asamblesinin son içtimai esnasında Türkiye 
Cumhuriyeti Hariciye Vekili ile Fransa Cumhuriyeti Hariciye Müs
teşarının Altıncı Komisyonda vaki beyanatına atfen zatı devletiniz, 
metni ahiren Paris’te parafe edilen, Suriye-Fransa muahedesile ha
len müzakeresi derdest olan Fransa-Lübnan muahedesine mümasil 
bir muahedenin İskenderun ve Antakya ahalisi murahhaslarile akti 
imkânının tetkikini benden 9 teşrinievvel tarihli notanız ile istemiş
tiniz.

Zatı devletinize şunu hatırlatm akla şeref kesbederim ki M. 
Vieııot tarafından M iletler Cemiyeti konseyinde vaki beyanata tev
fikan Fransa Hükümeti, Türk Hükümetinin 1921 İtilâfları kadrosu 
dahilinde yapmak isteyeceği m üzakerattan kaçm m ıyacaktır. Bu 
mefat, Fransa Hükümetinin vaziyetini bihakkın tayin eder ve ben 
de bunları bugün zatı devletinize teyit edebilirim.

İmdi, 20 Teşrinievvel 1921 tarihli itilâfnam e haddi zatinde 
Türkiye ile Suriye arasında bir hudut tahdidi itilâfı mahiyetindedir. 
İtilâfnam e bir Suriye-Türk gümrük mukavelesi aktinin derpişini, 
umumî af, Türkiye’deki ekalliyetlerin hukuku ve İskenderun mıııta- 
kasm ın Türk ırkına mensup ahalisine gösterilecek tem inat ve teslihât

(*) Uym Tarihi, ürahîı S33S, Seyı 3S, s, 9 2 - 8 4 .



gibi işbu hudut tahdidi münasebetiyle ortaya çıkan m uhtelif mese
lelerden bâhistir. Bu m m takanm  statüsüne gelince ortada hususî 
bir idare rejim i tesis olunacağı tasrih edilmiştir.

Ankara îtilâfnamesinin imzasından itibaren, Fransa Hükümeti 
birçok vesile ile ve bilhassa 1926’da, 1921 metinlerinde yazılı hüküm
leri teyit ve onların tatbik şekillerini tasrih eden itilâfların müza
keresine maalmennuniye muvafakat etmiştir. Fransa Hükümeti, İs
kenderun Sancağına 14 Mayıs 1930 tarihli teşkilâtı esasiyesiyle el- 
yevm tayin edilen hususî bir idare rejimini Suriye kadrosu içerisinde 
bahşetmek ve mmtakanm teminat ve kolaylıklara riayet edilmek 
suretlerde bu hükümetlerin kuvveden file çıkmasına itina eylemiştir.

Bununla beraber, zatı devletiniz zikri geçen notanızda da hatır
lattığınız veçhile, Fransa Hükümetinin bu m uhtelif ahvalde ancak 
mandater devlet sıfatı ile hareket ettiğini ve başka türlü de hareket 
edemiyeceğini gözden kaçırm am ak muvafıktır. Filhakika istiklâlleri 
muvakkaten tanınan cem aatler üzerinde bazı devletlere tevdi edilen 
A sınıfından m andalar prensibi, M illetler Cemiyeti misakmm 22 nci 
maddesi mucibince 28 Haziran 1919 tarihinde tesis edilmiştir. Fran
sa’ya Suriye’de manda verilmesi 25 Nisan 1920 tarihinde vuku bul
muştur. Binaenaleyh, Fransa Hükümeti 20 teşrinievvel 1921 tarihin
den itibaren, yukarıda anılan beynelmilel vesikalarla kendisine Su
riye’de tanınmış olan salâhiyetlere tevfikan bu memleket nam ve 
hesabına mukavele aktetmiş bulunuyordu.

O zamandan sonra 24 Temmuz 1920’de manda yasası mandater 
hükümetin vecibe ve salâhiyetlerini tasrih etmiştir.

1922 yasası bu vecibe ve salâhiyetler haddinde pek vazıh ahkâmı 
natıktır. Yasa Suriye ve Lübnan diye zikrolunan iki devleti istiklâle 
sevkeylemekten ibaret olan Fransa’nın vazifesindeki hedefi hassaten 
tayin etmektedir. Yasa ahval ve şeraitin müsait olacağı nisbette 
mahallî otonomilerin inkişafını tavsiye eylemektedir. Yasa iki dev
letin haricî münasebatınm tedvirini Mandater devlete bırakmakta 
ve onların arazisinin tamamının veya bir kısmının ziyama veya ic
ram a ve arada ecnebi bir devletin herhangi bir kontrol tesisine karşı 
bu devletleri vikaye etmeğe m andater devleti mecbur tutm akta ve 
muhtelif ekalliyet unsurlarının serbestçe inkişafını temin için alınacak 
tedbirleri saymaktadır.

192 ı itilâf namesinin İskenderun Sancağına müteallik hükümle
rini kuveden file çıkarmak üzere Fransa hükümeti tarafından ittihaz 
edilen tedbirler, manda yasası ile çizilen çerçeveye tamamen dahildir.
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Bununla beraber, m andater devlet tarafından ifa edilen rehber 
ye müşavir vazifesi semeresini vermiş olduğundan Fransa Hükümeti 
Suriye’nin üç senelik bir müddet zarfında yalnız başına kendisini 
idare kabiliyetini ihraz edeceğini bugün takdir eder ki Milletler Ce
miyetince müşahede edilmesi mandanın hitam ını intaç eyliyecektir. 
Fransa Hükümeti, o zamanın hululünü derpiş edrek, ahiren Paris’te 
parafe edilen muahede projesinde, hâkim ve müstakil bir Suriye ile 
olacak müstakbel m ünasebtlerin esaslarını tayin hususuna itina ey
lemiştir.

Bu muahede, ancak Suriye’nin Milletler Cemiyetine kabulü sı
rasında meriyete girecektir. Manda hitamının tezahürü olan bu ka
bulün vukuuna kadar m andater devlet, faaliyetini manda yasasına 
tevfikan icrada devam edecektir.

Binaenaleyh, mandaya tâbi devletle müstakil devlet arasında 
ahenkli bir intikal devresi temini emelinde bulunan Fransa hükümeti, 
ecnebi hükümetlere karşı Suriye nam. ve hesabına girdiği taahhütlerin 
Suriye Hükümetince tanınıp tekabbül edileceğini serdeylemiş oldu
ğu ve serdetmeğe mecbur bulunduğu cihetle, mezkûr hükümet, ne 
bir Fransız-Suriye anlaşmasında ve ne de bir Fransız-Suriye an
laşması dolayısile ecnebi bir devlete olan müzakeratmda, manda 
yasasının hükümlerine muhalif hareket edemez. Zatı devletinizin 
zahmetsizce anlayacağı veçhile, Fransa Hükümeti 1936 senesinde 
ve Suriye istiklâlinin tasdikini tavsiye etmek istediği bir zamanda, 
onun 1921’de Suriye namına kabul ettiği taahütler fevkine çıkması 
mümkün olamaz, İstiklâle götürmekle mükellef olduğu iki devlet 
arazisinden şu veya bu kısmina beynelmilel bir varlık vermek için 
bu müstakbel istihlâsı vesile addetmek onun elinde değildir. Suriye 
eczasından bulunan ve kendi hususî statüsünün zamanı altında Su
riye’nin umumî hayatına filen iştirak eden bir Sancağı Suriye dev
letinden ayırdığı halde ve Suriye ve Lübnan ile müzakeresi devam 
eden ittifak muahedelerine müşabih bir ittifak muahedesini bu San
cağın mümessillerde aktettiği takdirde Fransa Hükümeti, filen ol
duğu gibi hukuken de mezkûr iki devlet ile ayni derecede üçüncü 
bir devlet ihdas etmiş olacaktır. Bu keyfiyet Suriye’nin parçalanma
sı demektir ki, böyle bir ihtimale karşı ise m andater devlet, Suriye 
devletini kat’iyen vikaye etmekle mükelleftir.

İskenderun mmtakası için hususi bir idare statüsü tesisini der
piş etmekle iktifa eden 1921 İtilâfnamesinin 7 inci maddesinin şümulü 
asla bu merkezde olmadığı gibi olması imkânı da yoktur. Bu muka- 
velle hususî hiçbir siyasî statüden bahsetmemekte Sancak ahali-



.sine ne beynelmilel bir varlık im kânı ne de manda yasasının 22 
inci maddesi ile istihdaf olunan Suriye cem aati haricinde kendi 
kendilerine idare kabiliyetini tanım am aktadır. Ankara İtilâfları, 
İskenderun meselesinin tesis olunacak idari bir m uhtariyet ve mu
hafazası lâzımgelen harsı ve lisanı hürriyet plânı dahilinde rnev- 
zuubahs etmektedirler. Bu plân bu suretle taayyün edince, 1921 
iti lâf namesine tevfikan Sancağa temin edilmiş olan im tiyazların asla 
haleldar olmayacağı endişeyi mucip bir mahiyette görülmez.

Fransa Hükümetinin bu nokta hakkında Türkiye Hükümeti ile 
görüş teatisine memnuniyetle amade olacağı ve ileride Türkiye Hü
kümeti ile Suriye Hükümeti arasında itimada müstenid ve samimi 
m ünasebetler teessüsünü kolaylaştırm ak arzusu ile kendisine yapı
lacak her türlü telkini tetkik eyliyeceği hususundaki, tem inatı zatı 
devletinize tekrarlarım . Bu fikirle, Fransa Hükümeti bu mükâleme- 
lere ve tetkika Suriye Hükümetinin salâhiyettar mümessillerini iş
tirak ettirm eği mahfuz tutmaktadır.

Yüksek saygılarım ın lütfen kabulünü rica ederim. Bay Büyük
Elçi.

İm za: Ivon De.lbos” (*)

Fransa Hükümeti ile Ekim, Kasım ve Aralık aylarında nota 
teatisinde bulunulurken, Sancakta yer yer hadiselerin çıktığı görül
mekteydi.

Türk Hükümeti Fransız Hükümetinin meseleyi M illetler Cemiye
tine götürmek konusundaki teklifini kabul ederek, Paris Büyükelçi
liğimiz tarafından Fransız Hâriciyesine verilen 9 Aralık 1933 tarihli 
notada bildirdiği üzere, Milletler Cemiyetine m üracaat ederek 1 — 
Sancak hakkmdaki Türk-Fransız ihtilâfının ve 2 — Hürriyet ve can
ları tehdit altında bulunan Sancak Halkının emniyeti hakkında alına
cak tedbirlerin olağanüstü toplantıda görüşülmesini talep etmiştir.

M illetler Cemiyeti Meclisindeki görüşmeler 14 -16 Aralık tarih 
lerinde cereyan etmiş, ve raportör tayin edilen İsveç temsilcisi Sandler 
aşağıdaki raporu Meclise sunm uştur:

“Konseye verilen İskenderun ve Antakya meselesi, Türk Hükü
metinin konsey azasm a tevdi edilen 10/12 tarihle tebligatına mevzu 
teşkil etmektedir.

(*) Ayın Tarihi. Arahk 1936. Sayı 36, s. 9 4 - 9 7
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Diğer taraftan Türkiye ve Fransa mümessilleri, konseyin 14 ve 
15 Kânunuevvel celselerinde noktai nazarlarını izah etmişlerdir.

Vesikalardan ve cereyan eden müzakerlerden anlaşıldığına gö
re, bu bölgeye taallûk eden beynelmilel vesaik hakkında alâkadar 
hükümetler arasında görüş ihtilâfı mevcuttur.

Konsey azası, iki hükümetin mülhem olduğu samimi dostluk ve 
hüsnü niyet fikri hakkında iki tarafça verilen teminatı kaydetmekle 
şüphesiz bahtiyardırlar ki bu hal, meselenin neticesini müsait bir 
surette görmeğe imkân vermektedir. Fransa’nın ve Türkiye’nin mü
messilleri, esas meselenin tetkini gelecek mutat toplantı devresine 
bırakılmasını konseyden istemek hususunda mutabık olduklarını bil
dirmektedir. Buna intizaren ve icap eden sükûn ve itimat havasının, 
ihtası için, bazı tedbirler derpiş edilmiştir.

Türkiye mümessili, konseyin 14 kânunuevvel celsesinde, Millet
ler Cemiyetinin bir komiserinin fiilî idaresi altında konacak bitaraf 
jandarma müfrezesinin gönderilmesini istemişti. Fransa mümessili, 
kendisile yaptığım görüşmelerde, kendi fikrince bu tedbirlerin yerinde 
olmayacağım bildirmiştir. Türkiye mümessili bu noktai nazara iştirak 
etmemektedir. Diğer cihetten, Fransa mümessili hududun iki tarafın
da tahkikata tevessül edilmesinde ısrar etmemiş, fakat konseyin biz
zat Sancağa müşahitler göndermeğe davet edilmesini teklif eylemiş
tir.

Bundan başka, Fransız mümessili, Konseyin esas mesele hakkın
da kararını vermesine intizaren, son Fransız-Suriye muahedesinin 
tasdikini geciktirmeği taahhüt etmiştir. Nihayet, Fransız mümessili, 
müşahitler yerlerine varır varmaz ahiren Sancağa hususî surette gön
derilmiş olan kıtaatın geri alınmasını ve orada bulunan askerî unsur
ların normal mevcuda indirilmesini taahhüt eylemiştir.

Konsey’deki Türkiye mümessili, hududun Türkiye cihetinde as
kerî mahiyette hiçbir tedbir mevzuubahs olmadığını bildirdikten son
ra, Sancağa müşahitler gönderilmesi hakkındaki Fransız mümessilinin 
talebine, teklif edildiği şekilde, iştirak etmediğini söylemiştir.

Bunlardan da müsteban olduğu veçhile konseyin ittihaza davet 
olunacağı tedbirler hususunda bir anlaşma tahakkuk edememiştir. 
Herhalde konsey her iki hükümete itimat edecektir. Bu iki hükümet, 
malûm olduğu üzere, icap edn manevî sükûnu tahakkuk ettirmek 
için hiçbir gayretten fariğ olmıyacaktır. Mamafih, Fransa Hüküme
tinin kati talebi dolayısıyla raportörünüz İskenderun Sancağına en
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kısa bir mühlet zarfında üç m üşahitten ibaret bir heyet göndermek 
teklifinde bulunur. Şurasını tasrih etmek muvafık olur ki, Fransız 
teklifine göre bu m üşahitlerin vazifesi ne meselenin esasını tetkik 
ne de İskenderun ve Antakya m mtakasm da en son hadis olan veya 
olabilen vakaları tahrik etmek değildir. Keza m üşahitler ne asayişin 
m uhafazasında bizzat hareket edecek ne de efkârm  teskini için doğ
rudan doğruya müdahalede bulunabileceklerdir. Onların rolü m üşa
hedede bulunmağa ve icabı halde Konseye m alûm at verecek surette 
surette hadiseleri takibe inhisar edecektir. Şurası bedihidir ki, m ahallî 
hükümet erkânı müşahitlere vazifelerinin ifasında her türlü teslihâtı 
yapacaklardır.

Konsey kendisine yaptığım bu teklifleri kabul ettiği takdirde aşa
ğıdaki ka,rar suretini tasvibine arzedeceğim.

Konsey,

1 — İskenderun ve Antakya havalisi hakkmda ortaya çıkan 
meselenin esasının tetkiki konseyin ikinci kânundaki alelâde içtim a 
devresine tehiri hususunda Türk ve Fransız hükümetlerinin m utabık 
kaldıklarını müşahede ederek her iki hükümete bu müddet zarfında 
konuşmalarında raportör ile sıkı bir temas halinde devam etmelerini 
tavsiye eyler.

2 — Meselenin mesut bir neticeye v a şır ılm a sın a  yardım için 
hiçbir gayretin esirgenmiyeceği yolunda Fransız ve Türk Hükümet
leri tarafından verilen tem inatı senet ittihaz eyler.

3 — Fransız Hükümetinin yaptığı kati talebi kabul ederek 
İskenderun Sancağına en kısa bir müddet zarfında rolleri işbu ra 
porda tayin olunan üç müşahit göndermeğe karar vermiştir.

4 — Konsey reisinden, raportörün teklifi üzerine, mezkûr mü
şahitlerin tayinini rica eder.

5  — M üşahitlerin vazifesine ait azami müddeti 1937 birinci- 
kânunun sonu olarak tesbit eyler.

6 — M üşahitler sekreterlikleri için icap eden m em urları ver
meğe genel sekreteri davet eder.

7  _  Malî nizamnamenin 33 ncü maddesi mucibince, işbu ka
rarın tatbikinden tevellüt edebilecek m asrafları karşılamak üzere 
avans hesabından 75 bin İsviçre Franklık bir meblağa kadar icap 
eden parayı almağa genel sekreterliği mezun kılar.
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8 — İşbu karar suretinin ittihazının hiçbir veçhile meselenin 
esasına dokumayacağını ve bu meselenin tamamen açık kalacağını 
tasrih eyler.” (*)

M illetler Cemiyeti, Meclisi, Sandler tarafından verilen bu raporu 
Türkiye’nin çekimserliğine rağm en oy birliğiyle kabul etmiştir. Mec
lis, 16 A ralık’ta Hatay’a üç gözlemci gönderilmesine ve meselenin 
esasının Ocak 1937 olağan toplantısına bırakılm asına karar vererek, 
Türk ve Fransız Hükümetlerine görüşmelere devam etm elerini tavsiye 
etmiştir.

Bir İsviçreli, bir HollandalI ve bir Norveçliden oluşan gözlem
ciler heyeti 31 A ralık’ta Sancak’a varmışlardır.

Bu arada, Meclisin tavsiyesi uyarınca Paris’te Fransa ve Tür
kiye arasında ikili görüşmelere devam edilmiştir. Türkiye Sancağın 
bağımsız bir devlet olmasını, Suriye ve Lübnan’la birlikte bir konfe
derasyon teşkil etmesini, Sancağın askerlikten arındırılmasını, İs
kenderun lim anının bir kısmının Türkiye’ye kiraya verilmesini ve 
bu hususlar hakkında Türkiye ve Fransa’nın ortak tem inat verme
lerini istemiştir.

Fransa ise bağımsızlık yerine özerkliğin en ileri şeklini kabul 
kabul etmiştir.

Esas meseleler üzerinde anlaşılamadığından, Paris görüşmele
rinden bir sonuç ahnam am ıştn.

Meselenin M illetler Cemiyetinde görüşülmesine Cenevre’de 20 
Ocak 1937 tarihinde yeniden başlanılmıştır. Türk ve Fransız görüş
lerini uzlaştırm aya çalışan m üzakereler sonunda, sorunun Milletler 
Cemiyeti’ne m üracaattan sonraki safhaları anlatıldıktan sonra, 20 
O cak’ta başlayan Cenevre görüşmeleri sonunda üzerinde anlaşmaya 
varılan esas prensipler İsveç temsilcisi Sandler’in Cemiyet’e sunduğu 
raporda tesbit edilmiştir :

‘‘1 — Sancak başlı başına bir mevcudiyettir. -E ntité  distincte- 
dahili işlerinde tam  bir istiklâle sahiptir. Aşağıda 3 num arada ya
zılı ahkâm mahfuz kalm ak kaydile harici işleri Suriye devleti tara
fından idare edilir. Sancak ve Suriye için ayni gümrük ve meskukat 
usülü mevcuttur.

(*) Ayın Tarihi, Ocak 1937, sayı 37, s. 108- 110-
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2 —.Sancak’ta Türk lisanı resmî bir lisandır ve 10 ncu fıkrada 
derpiş edilen usule tevfikan diğer bir lisan istimalinin şeraitini ve 
karakterini konsey tayin eder.

3  .— g u devletin hakimiyetine ve istiklâline herhangi bir su
retle halel iras edilecek mahiyette Suriye devleti tarafından münakit 
beynelmilel karar Cemiyeti Akvamın mukaddem ve kati bir mu
vafakati olmaksızın Sancakta tatbik edilemez.

4 — Hususî ajanlar Suriye’nin selâhiyetine bırakılmış işler için 
her iki taraf icraî makamları arasındaki lüzumlu irtibatı temin ede
ceklerdir. Bu ayni işler için sancak ve Suriye teşriî meclisleri bir 
parlamentolar arası irtibatı tesis ve bunun şeraitini tayin etmek 
ihtiyarını haiz olacaklardır.

5 — Sancağın statü ve anayasasına riayeti temine matuf aşa
ğıdaki şartlar dahilinde icra edilen Cemiyeti Akvam Konseyi kont
rolü :

a — Fransız tabiiyetinde olmak üzere Cemiyeti Akvam Konse
yi tarafından tayin edilecek bir delegenin mahallinde bulunması.

b — Statü veya anayasa ahkâmına, muhalif icraî veya teşriî 
her delegenin azami 4 ay müdetle talik etmek selâhiyeti. Bu tak
dirde delege derhal meseleyi, bu hususta nihaî kararı verecek olan 
Cemiyeti Akvam Konseyine arzetmeğe mecburdur.

c — Türk ve Fransız Hükümetleri konseyin ittihaz edeceği ka
rarlara riayeti temin için Cemiyeti Akvam Konseyinin kendilerine 
yapacağı tavsiyelerin muktezasmı ifa etmeğe amade olduklarını be
yan ederler.

Konseyin kararı müfadma nazaran iki hükümet müştereken ha
reket etmek vaziyetinde bulundukları takdirde bu ilk hükümet ev
velemirde bu hareketin şeraitini istişare edceklerdir. Gayri askerilik 
hususunda konseyin hak ve selâhiyetleri bilâhare tayin edilecektir.

6 — Sancağın ordusu yoktur. Hiçbir mecburi askerî hizmet 
orada ihdas olunamaz, orada hiçbir askerî tahkimat yapılamaz, yal
nız mevcudu... kişiyi geçmiyecek olan mahallî polis küvetleri teşkil 
olunabilir, ve işbu polis kuvvetine lâzım olan silâhtan gayrı hiçbir 
esliha Sancağa sokulamaz ve orada bulundurulamaz. Teknik husu- 
sat bilâhare yapılacak bir anlaşma ile tayin edilecektir.

7 — Bir Türk - Fransız muahedesi aktoluııacaktır. Bu muahede 
Türkiye ve Fransa’nın Sancağın temameti mülkiyesini ne şekillerde 
temin etiklerini tesbite matuf ahkâmı ihtiva edecektir.
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İşbu tem inat tarafeyin arasında yapılacak istişare sonunda tat
bik edilecektir.

Türkiye-Suriye ve Fransa arasında bir anlaşm a yapılacaktır, 
ve bunun mevzuu Türkiye-Suriye hududunun masuniyetini temin 
etmek ve. Türkiye-Suriye ülkeleri üzerinde diğer memleket, rejim  ve 
emniyeti aleyhine müteveccih her türlü teşkilât ve faaliyeti m enet
mek olacaktır.

8 — Sancak statüsü İskenderun limanında Türkiye’nin bu li
m anı transit ihtiyacı için en geniş m ikyasta kullanm asına müsaade 
etmek maksadile kendisine tanınacak hukuk ve m enafii tasrih ede- 
c.ak olan bir maddeyi ihtiva eyliyecektir.

9 — Statü ve anayasa, konsey bu hususta karar verir vermez 
meriyete girecektir.

10 — Konseyin karar ve tavsiyeleri sülüsan ekseriyetle ittihaz 
edilecektir. Tarafeynin reyleri bu ekseriyet hesabına dahil değil
dir.” (*)

Sandler’in sunduğu raporda Sancağın statü ve anayasası hak
kında da prensipler bulunmaktaydı

Cemiyet Meclisinin onayına sunulan rapor, Meclisin 27 Ocak 
1937 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

Sandler’in raporu gereğince Sancağın statü ve anayasasını ha
zırlam ak üzere beş kişilik bir uzm anlar komitesinin hazırladığı sta
tü ve anayasa projeleri raportör Sandler’in bir raporuyla Milletler 
Cemiyeti Meclisine sunularak kabul edilmiştir. Türk ve Fransız de
legeleri de hükümetleri adına bu m etinleri kabul ettiklerini beyan 
etmişlerdir.

Sandler’in raporu, Komitenin hazırladığı statü ve anayasa pro
jelerinin kabulünü tavsiye ediyor, Sancak’ta dil meselesi hakkında 
tekliflerde bulunuyor, Sancak’ta yapılacak ilk seçimlerde 40 mebus 
seçilmesini, seçimi kontrol edeck beş kişilik bir komisyon kurulma
sını, seçim tarihinin en geç 15 Nisan 1938 olarak tesbitini tavsiye 
ediyordu.

Statü, Hatay’ı iç işlerinde tamamiyle bağımsız, dış işlerinde 
Suriye devleti tarafından idare edilen, gümrük ve para işleri Suri

{* ) Ayın Tarihi. Şubat 1937, sayı 38. s. 95 - 97.
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ye’ninkilerle birlikte idare edilen bir “Entité distincte” olarak tanıyor 
ve sınırını üç nahiye (Bayır, Bucak ve Hazine) nahiyeleri hariç ola
rak çiziyordu.

Sancak vatandaşlığı Suriye tabiiyetini de ifade ediyordu. Su
riye ve Sancak yekdiğeri nezdinde birer komiser bulundurmak sure
tiyle irtibatı sağlayacaklardı. Sancak askerden arındırılacak, Tür
kiye İskenderun limanından transit hususunda en geniş ölçüde ya
rarlanacaktı. Statü ve anayasa 29 Kasım 1937 tarihinde yürürlüğe 
girecek ve mandanın devamı süresince, manda ile uyuştuğu ölçüde 
uygulanacaklardı.

Anayasa, Sancağın yalnız dahili hayatını ilgilendirmekte olup, 
statüye aykırı olamıyacaktı. Yasam a gücü iki dereceli bir seçimle 
seçilen 40 üyeli bir meclis tarafından kullanılacaktı. Seçim sonucu 
ne olursa olsun, en az 8 Türk, 6 Alevî, 2 Arap, 2 Ermeni ve 1 Rum 
ortodoks mebus çıkarılacaktı. Yürütme gücü Sancağın Reis ve İcra  
Vekilleri Heyeti tarafından kullanılacaktı. Vatandaşlara kişisel öz
gürlük, mesken ve vicdan özgürlüğü tanınmıştı.

Bu durumda yeni Hatay rejimi üç aşamada geçecekti :

Birinci aşama, ilk seçimlere kadar Fransız mandası altında bir 
geçiş dönemi olacaktı.

İkinci aşam a da bir anlamda geçiş dönemi olup, seçilecek mec
lis, devlet başkanmı seçerek ulusal hükümetin kuruluşu için gerekli 
mekanizmayı harekete geçirecektir.

Üçüncü aşamada ise Suriye ve Lübnan m andasının Fransa ta
rafından ulusal hükümetlere terkini hedef alan andlaşm alar yürür
lüğe girip, andlaşmalarda öngörülen iki yıllık süre geçtikten sonra 
Suriye ve Lübnan ile birlikte Hatay da tam bağımsızlığa kavuşacaktı.

Bu arada Türkiye ile Fransa arasında devam etmekte olan görüş
meler sonucunda 29 Mayıs 1937 tarihinde Cenevre’de Sancağın toprak 
bütünlüğünü teminat, al tına alan ve Türkiye-Suriye sınırını saptayan  
bir andlaşma imzalanmıştır. Söz konusu andlaşmamn metni aşağıda
dır :

“ Sancağın Tamamiyeti Mülkiyesini Tekeffül eden Muahede 
Bir taraftan,
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-- Türkiye Reisicumhuru - ’ ¡U/Z-i Ycv

Diğer taraftan/

Fransa Reisicumhuru

Cemiyeti Akvam Konseyi tarafından 27 Kânunusani 1937 de 
Cenevre’de kabul edilen m ukarrerata ve aynı tarihte Konseyce itti
haz olunan, karara tevfikan,

Sancağın statüsü ve anayasasına riayeti temin her iki Hükü
metin hangi şekillerde yardımda bulunacaklarını tesbit etmek arzu
sunda bulunduklarından,

Salâhiyeti kâmileye haiz m urahhasları o la ra k :

Türk R eisicum huru:

Hariciye Vekili ve İzmir Mebusu Bay Dr. Tevfik Rüştü Araş,

Hariciye Siyasî Müsteşarı, Gaziantep Mebusu Bay Numan 
Menemencioğlu,

Riyaseticum hur Umumî Kâtibi Haşan Rıza Soyak’ı,

Fransa R eisicum huru:

Hariciye Nazırı, Mebus Bay Ivon Delbos,

Hariciye Siyasî Müsteşarı, Mebus Bay Pierre Viennot,

Türkiye’de Büyük Elçi ve Fevkâlade Murahhas Bay Henri 
Ponsot’yu tayin e tm iş le rd ir ..................... — i

Bu m urahhaslar, usulüne muvafık bulunan salâhiyethamelerini 
teati, etikten sonra berveçhi a t i ; ahkâmı kararlaştırm ışlardır: ,

•i- Madde 1 —- Fransa ve Türkiye, Sancağın tam am iyeli mülkiyesi* 
nî tekeffül ederler. . . ;

• - Madde 2 — Yüksek Âkid Taraflar, statü ile tayin olunan San
cak arazisinin tamamiyeti tehdit edildiği takdirde birlikte veya ayrı 
ayrı, Cemiyeti Akvam Konseyini bilâ tehir haberdâr etmeği taâhhüt 
ederler.

Acil tedbirler, alınm ası iktiza ettiği halde, Konsey tarafından bir 
karar ittihâzına değin, Yüksek Akidler bu hususta aralarında anlaşa
caklardır.

Madde 3 — Sancak arazisine müteveccih bir tecavüz tehdidi 
veya her hangi bir taarruz, acil tedabir ittihazını zaruri kılarsa,

172



.Fransa, ve Türkiye bu tehdidi muktazi bilcümle vasıtalarla önleme
ği taahhüt ederler.

Yüksek Âkid Tarafların  erkânı harbiyeleri, her iki Hükümete 
düşen vecibelerin icrasını icabında temin için, ittihaz edilecek ted
biri tesbit ve ihzar maksadile doğrudan doğruya temas halinde bu
lunacaklardır.

Madde 4 — Cemiyeti Akvam Konseyi tarafından kabul edilen 
m etinlerle meydana gelen Sancak rejim ine riayetle m ükellef olan 
Yüksek Akid Taraflar, Konsey tarafm dan bu rejim in tatbikini mu
rakabe hakkı istimal edilirken, ittihaz edilecek kararlara riayeti te
min için kendilerine yapılacak tavsiyeleri tatbike amade bulunduk
larım  beyan ederler.

Konseyin bir kararm a tevfikan Yüksek Âkid Tarafların icra
sına davet olunacakları her hareket iki Hükümet arasında mukad
dem bir anlaşm a mevzuunu teşkil edecektir.

Madde 5 — Konsey kararı ile tesbit edilmiş olan Sancak Sta
tüsüne karşı acil bir tehdit teşkil eder hâdiseler zuhur ettiği takdir
de Yüksek Âkid Taraflar bilâ teehhür bu vaziyet hakkında, bir ka
rar alacaklar ve bundan Konseyi acilen haberdar etmenin münasip 
olup olmayacağını takdir edeceklerdir.

Madde 6 — Cemiyeti Akvam Konseyince alınmış bir kararın 
icrasını teminen akdedilmiş olan işbu muahede, Cemiyeti Akvama 
mevdu vazifeyi tahdit eder mahiyette tefsir edilmiyecek veya Ce
miyeti Akvam Paktının Yüksek Âkidlere tahmil ettiği vecibelere 
halel getirmiyecektir.

Madde 7 — îşbu Muahede, mümkün olan en kısa müddet zar
fında tasdik edilecek ve tasdiknam eler Paris’te teati olunacaktır.

Bu muahede, tasdiknam elenn teatisi tarihinde meriyet mevki
ine girecektir.

Tasdikanlilmakal, her Taraf iki Taraf m urahhasları işbu mua
hedeyi imza etm işler ve mühürlemişlerdir.

Cenevre’de iki nüsha olarak bin dokuz yüz otuz yedi senesi 
Mayıs ayının. 29 uncu günü tanzim edilmiştir.

İm zalar :

Ivon Delbos 
Pierre Viennot 
Henri Ponsot

Dr. T. R. Aras
N. Menemencioğlu 
H. R. Soyak”
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“Türkiye - Suriye Hudunuıı Teminine Mütedair Anlaşma

Bir taraftan  Türkiye Reisicumhuru,

Diğer taraftan  gerek kendi nam ına gerek Beynelmilel akitleri© 
Suriye üzerinde kendisine tanınmış olan salâhiyetlere müsteniden 
hareket eden Fransa Reisicumhuru,

Cemiyeti Akvam Konseyi tarafından 27 Kânunsani 1937 tarihin
de kabul edilen m ukarrerata tevfikan,

Fransa ile Suriye beyninde mevcut m ünasebatı mahsusayı na
zarı itibara alarak,

Cemiyeti Akvam kararile Suriye’nin hâkimiyet ve istiklâline 
tam bir surette kavuşacağını derpiş ederek,

Suriye’nin tamamiyeti mülkiyesine riayetkar olarak,

Ve Türkiye ile Suriye arasında dostluk ve iyi komşuluk müna- 
sebatım, Türkiye, Fransa ve Suriye’nin teşriki mesai etmeleri sure
ti le, temin etmek arzusunda olarak,

Bir dostluk ve tem inat anlaşm ası aktine karar vermişler ve bu 
m aksatla aşağıda isimleri yazılı m urahhaslarını tâyin etmişlerdir :

Türkiye Reisicumhuru :

Bay Doktor Tevfik Rüştü Aras, İzmir Mebusu ve Hariciye Vekili,'

Bay Numan Menemencioğlu, Gaziantep Mebusu ve Hariciye Si
yâsi- Müsteşarı;

Bay Haşan Rıza Soyak, Riyaseticumhur Kâtibi Umumisi.

Fransa Reisicumhuru :

Bay Ivon Delbos, Mebus ve Hariciye Nazırı;

Bay Pierre Viennot, Mebus ve Hariciye Siyasi Müsteşarı;

Bay Henri Ponsot, Türkiye’de Fevkalâde M urahhas ve Büyük
Elçi.

Bu m urahhaslar usulüne muvafık bulunan salâhiyetnamelerini 
teati etikten sonra berveçhi ati ahkâmı tekarrür ettirm işlerdir :

Madde 1 — Yüksek Âkid Taraflar, 3 Mayıs 1930’da Halep’te im
za edilen Tahdidi Hudut Nihai Protokoliyle tesbit olunan Türkiye- 
Suriye hududunu kati olarak tanırlar ve işbu hududun masuniyeti
ni tekeffül ederler.
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Madde 2 -— Yüksek Âkid Taraflar, gerek Türkiye arazisinde, 
gerek Suriye arazisinde diğer tarafın  rejim i veya emniyeti aleyhine 
müteveccih fiillerin ihzar ve ikam ı men için ellerinden gelen bil
cümle tedbirleri itihaz eyliyeceklerdir.

Bu m aksatla hususi ahkâm  vazı lüzumlu görüldüğü takdirde, 
bu ahkâm  Türkiye ile Suriye arasında akdolunacak hususi anlaş
m alara mevzu teşkil edecektir.

Madde 3 — Cemiyeti Akvamın bir k aran  neticesi olarak Su
riye’nin harici m ünasebetleri mesuliyeti yalnız Suriye Hükümetine 
intiüal ettiğinden, Fransa ile Suriye arasındaki m ünasebatı mahsu
sa baki kaldığı müddeçe, Fransa, Türkiye-Suriye hududunu tekeffül 
etmekte devam edecektir.

Madde 4 — İşbu Anlaşma, mümkün olan en kısa müddet zar
fında tasdik olunacak ve tasdiknam eler Paris’te teati edilecektir.

îşbu Anlaşma, tasdiknam elerin teatisi tarihinden itibaren m er’- 
iyete girecektir.

Yüksek Âkid Taraflar, Suriye Hükümetinin işbu Anlaşmaya vaki 
olacak iltihakını evvelden kabul ettiklerini beyan ederler.

Tasdikanlilmakal, her iki Taraf m urahhasları işbu Anlaşmayı 
imza etm işler ve mühürlemişlerdir.

Cenevre’de, 29 Mayıs 1937 tarihinde iki nüsha olarak tanzim 
olunmuştur.

İm zalar :

Ivoıı Delbos Dr. T. R. Araş

Pierre Viennot N. Menemencioğlu

Henri Ponsot H. R. Soyak” (*)

Hatay hakkında Cenevre’de varılan anlaşm adan sonra bile, so
runun tam olarak halledilemediği görülmüştür. H atay’da Fransız- 
lar ve Araplar kıştırtıcı davranışlarda bulunmuşlar, Haziran, Tem
muz ve Ağustos 1937 aylarında hadiseler çıkmış ve çarpışm alar yer 
almıştır, Türk olmayan unsurları Türkler aleyhine çevirmeğe yöne
len hareketler karşısında, Türk Hükümeti durumu Fransa Hükûme-

(*) Düstur, III. Tertip, Cilt 18, s. 548 - 551.
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ti nezdinde protesto ederek, A nkara’da Fransa Büyükelçiliğine veri
len 2 Aralık 1937 tarihli bir nota ile, 1926 Dostluk ve iyi komşuluk İti
lâfını feshetmiştir.

Sandler’in 29 Mayıs 1937 tarihli raporu gereğince M illetler Ce
miyetinin meydana getirdiği seçim komisyonunun, H atay’daki man
da m akam larıyla temas ederek ve Türk Hükümetinin bilgisi olmadan 
hazırlanan nizamnameye Hükümetimiz Aralık 1937’de Milletler Ce
miyeti nezdinde itirazda bulunmuş ve ihtirazi kayıtlar ileri sürmüş
tür. Türk Hükümetinin Milletler Cemiyetine gönderdiği notaların 
m etinleri aşağıdadır :

“Milletler Cemiyeti Umumî Kâtipliğine

Cenevre

15/12/1937

M illetler Cemiyeti nezdindeki Türkiye Daimî Delegeliği bana 
bildiriyor ki : 15/Nisan/1938 tarihinden evvel Sancakta yapılması 
lâzım gelen teşriî seçimlerden icrası suretlerini hazırlam ak üzere 
oraya gönderilmiş olan komisyon, yakında vuku bulacak olan umu
mî reylere m üracaatın şekillerini tesbite mahsus 87 maddelik bir ni
zamname projesini Konseyin şimdilik Reisine tevdi eylemiştir.

Bundan maada Delegemiz, bu nizamnamenin, icap eden idari 
tedbirler alınm ak üzere Fransa Hükümetine, m andater devlet sıfa- 
tivle, resmen tebliğ olunacağını bana bildirmektedir.

Diğer taraftan bu nizamname projesinin bir suretini Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine, sırf bilgi olarak ve gayriresm î surette tev
di ettirdiniz.

Mündericatı bence henüz meçhul olan bu projeye karşı hiçbir 
vaziyet alm am akla beraber Türkiye’yi bir teşekkülün emrikavii 
karşısında bulundurmak ister gibi görünen M illetler Cemiyeti uzuv
larınca itihaz olunan hareket tarzından mütevellit hayretim i izhar 
etmeğe ehemmiyet veririm. Bu harket tarzına karşı Hükümetimin 
en kati ihtiraz kayıtlarını denneyan ettiğini size beyana mecburiyet 
hissediyorum.

Milletler Cemiyeti Komisyonu, Sancakta m andater devletin fi
ilî iştirakiyle etüdler yapmıştır. Bu çalışm a birliği neticesi olan ni
zamname projesi, bu işte en ziyade ilgili devlet olan Türkiye Hükü
metine “sadece bilgi için gayriresmî surette’’ tebliğ olunmuştur. De
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mek ki : Proje bu gibi ahvalde takip edilen usule göre M illetler Ce
miyeti Konseyi Reisi tarafından sırf şeklen kabul edilmesi sureti ile 
kati mahiyetini iktisap eyliyecektir.

Bay Umumî Kâtip; elbette teslim edersiniz ki Konseyin 29 M a
yıs tarihli kararlarının icrası bu yüzden Hükümetimin m urakabe
sinden tamamiyle kaçtığı halde diğer zâmin devlet icra  keyfiyetine 
en sıkı bir şekilde karıştırılm ıştır.

Halbuki Konseyin yukarıda anılan kararından beri manda or
ganları Sancakta hayırhah ve bitaraf bir hâmi otorite gibi değil 
belki Sancakta faik olan Türk unsuru zararına olarak intihaplar 
neticesi üzerine geniş m ikyasta tesir hâsıl edecek m ahiyette daima 
müdahalelerde bulunan işte ilgili bir taraf gibi hareket etmişlerdir.

Cumhuriyet Hükümeti, Sancakta Türkiye’nin lâkayt kalama
yacağı bir sömürgeleme hareketi takip eden manda mümessilleri
nin icraatı üzerine Fransa Hükümetinin ciddî dikkat nazarîni çek
mekten geri durmamıştır.

Aşikârdır, ki M illetler Cemiyetinin bu m ünazaalı işte rolü, 
manda otoritelerinin hareketlerini örtmek gayesini değil, bilakis 
alâkadar taraflar arasında bu havaliye ait itilafı tevsik ve böylece 
matlûp sükûneti temin etmek maksadiyle ittihaz edilmiş olan ve 
hakikatte bir kompromi teşkil eden M illetler Cemiyeti kararlarının 
metin ve ruhuna tam am ile uyarak mevzuu bahis işi tesviye için 
Fransa ve Türkiye’nin fevkine çıkm ak suretiyle bir bitaraflık ha
reketi icra etmesi m aksadma m atuf olmalı idi.

Sancak seçimlerine m üteallik nizamname projesinin tanzim 
ve tatbikinde M illetler Cemiyeti organlarının kararlaştırdık!arı 
usulün, M illetler Cemiyetine en halisane bir surette sadık memle
ketlerin şimdiye kadar bu Cemiyete en müşkül ahvalde C e n e v r e ' n in  
m illetlerarası organizmine karşı gösterdikleri bağlılığı kuvvetlendire
cek m ahiyette olduğunu burada tasdik etrnek bence mümkün değildir.

Binaenaleyh bu tarzda harekete karşı şiddetle kıyam etmeğe 
ve Milletler Cemiyeti Komisyonunun, intihabata olan 29/ mayıs 
kararlarını Konseyce hakemliği yapılan ihtilâfta ilgili taraflardan 
biri ile iş birliği yaparak hazırlanm ış olan şartlar dairesinde ta t
bik mevkiine konmasına karşı Cumhuriyet Hükümetinin kati ih 
tiraz! kayıtlar serdetiğini size bildirmeğe m üsaraay eylerim.

Dr. T. R. Aras

Türkiye Hariciye Vekkri
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M illetler Cemiyeti Konsey Reisliğine

Cenevre

24/12/1973

Cumhuriyet Hükümetinin Sancakta intihapların tanzimine 
mütedair olan nizamnamenin tahriri ve tatbik mevkiine vazı hak
kında kati ihtiraz kayıtları dermeyan etmiş olduğunu Konseye bil
dirmekle şereflenirim.

Bu ihtiraz kayıtlarının iptina ettikleri m ülâhazalardan bazı
ları şekil ve usule ve diğerleri esasa taallûk etmektedir.

Cumhuriyet Hükümetinin fikrine M illetler Cemiyeti komisyo
nu tarafm dan hazırlanan nizamname projesinin ihzar şekilleri ve 
nizamnemenin tatbik mevkiine vazı hususunda tutulan usul, 29 Ma
yıs 1937 kararları metin ve müeddasma aykırıdır. Filhakika Sancak 
intihaplarının tanzimi, Türkiye ile Fransa arasında Milletler Ce
miyetinin sahabeti altında husule gelen anlaşm a tarzına bir engel 
teşkil etmektedir. Bu anlaşm anın müdekkikane hazırlığı eksperler 
komitesince yapılmış, hassaten mevzuuna en iyi elveren formülleri 
araştırm ak için sarf edilen gayretlere Türk âzası faal bir surette 
iştirak etmiştir.

Türkiye Hükümeti fikrince nezaret komisyonundan ayrı olan 
ihzar komisyonunda kendisinin de birlikte çalışm asına lüzum gö
rüleceği m ütalâasında bulunmuş idi. Halbuki Türk Fransız iştira
kinin hariç bırakıldığı bu nezaret komisyonu hakkmdaki Konsey 
kararı kati olsa da, beş delegeden mürekkep ihzar komisyonunun, 
kaleme alacağı m etinlerin 29 Mayıs uzlaşmasının ruhundan ayrıl
maması ve ihtilâfın yeniden baş göstermemesi için Türk ve Fran
sız delegelerinin yardımına m üracaat etmesi lâzımeden idi.

Hükümetim tarafından bu hususta dermeyan edilen talepler 
Fransa Hükümetince kabul edilmedi ve m etinlerin bu takyidi tef
siri karşısm da biz, heyeti umumiyesiyle bir yanlış anlaşm a teşkil 
eden komisyon m etninin esasında mevcut hatayı kaydetmekten 
başka bir şey yapmadık.

M illetler Cemiyeti komisyonun henüz başlangıcında sürüklen
diği selâhiyet iltibası ilk tesirlerini şüphe yok ki bu komisyonun 
Cenevre âli müessesesine ayni sıfatla tâbi iki heyet arasında işbir-



ligi olmasından daha mantıkî bir şey olmayacağını zannederek San 
cakta manda m akam ları ile tesisine lüzum gördüğü mezkûr iş bir
liğinde göstermiştir.

Sancaktaki ilk tahkikatı esnasında geçen zam an zarfında ko
misyona hep manda m akam ları delil olmuştur. Komisyonun bu su
retle çerçevelenen hüsnüniyeti, doğru müşahede ve âdilâne ve bita- 
rafane karar şeklinde tecelli etmeğe im kân bulamazdı.

Bu veçhile hazırlanan nizamname projesi Türkiye’ye gayrıres- 
mi ve sırf m alûm at olarak bildirilmiştir. Komisyon, manda m akam 
ları tarafından kendisine hiçbir telkin, hiçbir m ülâhaza ve ne de 
bir tashih talebi vaki olmadığını ve projenin kalem e alınmasında 
hiçbir eleman verilmediğini komisyonu gönderen Konsey huzurun
da söyliyemez.

Fakat komisyon, uzlaşmada ikinci alâkalı devlete 29 Mayıs 
kararının kaleme alındığı sırada Konseyde yapıldığı gibi, sadece 
fer’î bir nokta üzerinde dahi olsa, verebileceği m alûm ata m üracaat 
etmiş olduğunu da size söyliyemez.

Cumhuriyet Hükümetinin ihzar komitesi ile beraber çalışm a
sı hakkmdaki talebine komisyonun mesaisinde Türk konsolosları
nın yardımına m ücaatta kusur etmiyeceği cevabı verilmiş olması
na göre komisyonun bu içtinabı bir kat daha anlaşılm az olur. Bu 
konsoloslar komisyon tarafından bir gûna m alûm at itasına veya 
reylerini beyana davet edilmedikten başka komisyon onları müca- 
nebete de lüzum görmüştür.

Bu halde Cumhuriyet Hükümeti anlaşm a aslının m ahiyetini 
tamamen değiştirebilecek tefsiri bir nizamname ile anlaşm a esasla
rının gelişi güzel tatbik olunmasını kabul edemez. Bu sebeplerden 
dolayıdır ki Hükümetim, metni tarafınıza bildirilen telgrafnam eyi 
Genel Sekretere göndermiştir.

Meselenin esasına gelince : Komisyonca kaleme alınıp şimdiki 
Konsey Reisi tarafından tasdik olunan projenin tetkiki, Hükümeti
min endişesini ve pröcedure hakkında sureti mahsusada dermeyan 
ettiği ihtirazî kaydı tamamiyle haklı göstermiştir.

Sancak intihaplarını idare ve tanzim edecek nizamname, M. de 
Caix ve halâ Sancağın Maliye Direktörü bulunan muavini H. 
Djebbare tarafından eksperler komitesinde deremeyan olunup, 
Türk eksperi tarafından verilen izahat üzerine komitede rey birliği 
ile reddolunaıı tekliflerin bir çoğunu tekrar ele almaktadır.
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Nizamname, demokratik memleketlerde elbette geçmeyen ve 
ürkütmeğe ziyadesiyle elverişli ve seçim serbestisine münafi bir yıl
gınlığın Sancakta hüküm sürmesine badi olacak mahiyette bir ta
kım cezaî hükümleri ihtiva etmektedir.

Kabulü mümkünsüz olan bu nizamnameyi teşkil eden 87 mad
deden her birinin gerçek m anası hakkında Konseyi m ufasalan ten
vir etmeğe Türkiye Daimî Delegesi hazırdır.

Dellillerimizi tebarüz ettirmek için bir kaç belli başlı misal 
zikredceğim. Eminim ki Konsey bunları hakiki kıymetleriyle takdir 
eyliyecektir :

Hakikati halde millet iradesinin ilk tecelli m erhalesini teşkil 
eden müntehipler listelerinin kayıtları, nizamnamede tahrif olun
muş ve âdeta bir nüfus sayımı şeklini alm ıştır ki eksperler komite
si bu fikri açıktan açığa reddetmiştir.

Konsey kararlarının, eksperler komitesi zabıtnameleriyle mü- 
eyyet, müddeasmca : İntihapların bu ilk safhasında icra edilecek 
yegâne murakabe, bir kimsenin dileğini serbestçe izhar etmesi üze
rinde bilvasıta tesir icra etmek değil, belki o kimsenin mükerreren 
tescillerine mâni olmak gayesini istihdaf etmeli idi. Su kayıtların, 
bidayeten teemmül olunduğu gibi, gizli olmayıp aleni olmasının se
bebi, evvelki sayım lara bakılm ıyarak her cem aatın listelerine rey
lerini vermiş olan mütehipleri bu sistem sayesinde tadat etmektir. 
Komisyon ırk m urakabesi yapmak hakkını takmıyor. Ve hayret 
verecek derecede kaygın olan bu sahada aldığı tedbirler, millî ira
denin tezahürünü, mezhep itilâfları şevki ile, yanlış yola saptırma
ğa m üncer oluyor. “Nizamnamenin 15-20 inci maddelerine bak”.

Başka bir misal : Komitede bir çok m ünakaşadan sonra, inti
hap etmek ve edilmek haklarına ehliyetsizlik halleri, anayasanın 
yedinci maddesiyle tesbit olunmuştur. Bu maddede yapılan tadat 
takyididir, tayin mahiyetinde değildir.

Halbuki nizamname, bu tadadı tekrar ele alarak ona derpiş 
olunması eksperler komitesince açıktan açığa reddedilmiş olan mad
deleri eklemiştir. Zu zenginleştirmenin ancak ekseriyet unsuru olan 
Türk unsurunun istihdaf edebileceği Sancağı tanıyanlarca aşikârdır.

Mevcut otoritelerin nizamname mucibince haklı olarak yanlış 
addedilebilecekleri beyannam elere karşı kullanılan cezalar eksperler 
komitesince derpiş olunan muamele hilâfına olarak her cemaatttan 
bir mümessil bulunmasına imkân bırakılm am ak ihtim ali ve ikinci
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derece m üntehipler ile mebuslar taksim  etmek için lâzım gelen en 
sağlam unsur bir kaç küsura yakın olarak kaydedilen müntehiple1- 
rin adedinde mevcut iken bu mukasemenin bilâtemyiz üç intihap 
dairesi arasında yapılması hususunda komisyona verilen mutlak 
selâhiyet hep Türk unsuruna karşı müteveccih ve diğer unsurların 
itifakm ı ve iktidar mevkiine geçmesini kolaylaştırm ağa m atuf hü
kümleridir. Bundan daha, fazla olarak m andater otoritenin hizmetin
deki müdür ile m uhtarın iştirakiyle intihap büroları teşkili ve rey
lerini serbestçe kullanm aları lâzım gelen müntehiplerin ifadelerine 
müdür ile m uhtarın itiraz etmek hakkı verilmesi intihapların en
camını manda otoritelerine tekrar terketm ek olur. Halbuki intihap
ların serbestisini temin etmek için Konsey intihapların heyeti umu- 
miyesini ihzar ve nezaret komisyonlarına tevdi etmeğe karar ver
mişti.

Hükümetim emindir ki bu bariz tarafgirlik  M illetler Cemiyeti 
komisyonunun işi değil, komisyon ile manda otoriteleri arasında, 
ve bu otoriteler ile manda hizmetinde bulunan yerli unsurlar bey
nindeki sıkı iş birliğinin marifetidir. Sancakta tatbik edilecek olan 
nizamname, mayıs ayında kabul etiğiniz teklif şekline aykırı bir 
nizamnamedir. Bundan doğacak rejim, anlaşm anın istihdaf ettiği 
rejim değildir.

Kararınızla ve Fransa ile yapılan uzlaşma ile bağlı bulunan Hü
kümetim, m etinlerin bu suretle tahrif olunması hususunun kabul 
edilemiyeceğini beyan eder ve 1937 mayıs celsesi sonunda göster
diği m uvafakatin bazı nazarî formülleri istihdaf etmeyip belki uz
laşma heyeti umumiyesinin fiilen tahakkukunu istihdaf eylediğinin 
senet itihaz olunmasını rica eder. Binaenaleyh Hükümetim zaten 
hata ile lekeli olan bu nizamname hakkında sureti mahsusada ih
tiraz kayıtları dermeyan eder ve nizamnamenin Konsey huzurunda 
zaten alâkalı taraftar olan iki devletin beraber çalışmasıyle yeni
den tetkik olunmadıkça tatbik mevkiine konulmasını protesto eder.

Dr. T. R. Aras 

Türkiye Hariciye Vekili” (*)

Türk Hükümetinin itirazı üzerine, sorunu inceleyen Milletler 
Cemiyeti Meclisi, 31 Ocak 1938 tarihinde verdiği bir kararla, İsveç 
temsilcisinin başkanlığında İngiltere, Belçika, Türkiye ve Fransa

(*) Aym Tarihî, Şubat 1938, Sayı 50, s. 60 - £5.
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temsilcilerinden oluşan bir komiteye nizamnamede gereken düzelt
melerin yapılması görevini vermiş ve komite 7 M art’ta Cenevre’de 
toplanarak lüzumlu düzeltmeyi yapmıştır.

1938 ilkbaharında Milletler Cemiyeti Komisyonunun idaresi al
tında H atay’da seçim hazırlıkları başlam akla birlikte, Fransa’nın se
çimleri Türk unsuru aleyhine sonuçlandırma çaba ve faaliyetleri de 
devam etmekteydi. M illetler Cemiyeti Komisyonunun tarafgirane 
bir tutum alm ası da tarafım ızdan 17 Haziran 1938 tarihli notayla 
protesto edilmiştir. Nihayet Türk ve Fransız Hükümetlerinin Millet
ler Cemiyeti Komisyonunun çalışm asını durdurmasını M illetler Ce
miyetinden istemesi üzerine, 29 Haziran’da Komisyon H atay’ı terket- 
miştir.

Fransızlarla Haziran 1938’de başlayan görüşmeler 3 Temmuz
da A ntakya’da askeri bir anlaşm anın imzalanmasıyla sonuçlanmış
tır. Yine Fransa ile 4 Temmuz 1938’de A nkara’da iki tarafın  diğeri 
aleyhine siyasi ve iktisadi anlaşm alara girmemeği ve biri taarruza 
uğradığı zaman diğerinin mütecavize yardımda bulunmamağı ta
ahhüt ettiği bir Dostluk Anlaşması parafe edilmiş, fakat Büyük 
Millet Meclisi tarafından onaylanmadığından ötürü yürürlüğe gir
memiştir.

Fransızlarla im zalanan bu anlaşm alardan sonra, Sancak’taki 
seçim hazırlıkları Türk ve Fransızlar tarafından birlikte idare edil
meye başlanmıştır. Ağustos ayında yapılan seçimlerde, 40 Hatay 
mebusundan 22’si Türk olarak seçilmiş ve 2 Eylül 1938 tarihinde 
açılan Meclis, Devlet Başkanlığına Tayfur Sökm en’i getirmiştir. Ab
durrahman Melek Başbakan olmuştur.

Hatay bayrağı ve Sancak yerine “H atay” adı kabul edilmiş
tir. Yeni Hatay Devleti bağımsızlığa doğru hızla ilerlerken, anava
tanla olan ilişkilerini de sıklaştırm ıştır.

Hatay’ın bağımsızlık kazanmasından bir yıl kadar sonra, Tür
kiye ile Suriye arasındaki arazi meselesini kati surette halleden ve 
Hatay arazisinin Türkiye’ye ilhakını öngören andlaşma, Türk Dı
şişleri Bakanı Saraçoğlu ile Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Masigli 
arasında 23 Haziran 1939’da A nkara’da imza edilmiştir. Andlaşma 
ile Hatay, 1921 mukavelesiyle çizilen ve 1926, 1929 ve 1930 muka
veleleriyle tashihe uğrayan Türkiye-Suriye sınır hattını yeniden dü
zeltmek suretiyle, Türkiye arazisine ilhak edilmiştir. Söz konusu 
andlaşmanm metni aşağıdadır.
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“Türkiye ile Suriye arasında arazi mesailinin kati surette hal
lini mutazammm Anlaşma.

Türkiye Cumhur Reisi ve Fransa Cumhur Reisi,

20 Teşrinievvel 1921 tarihli itilâf namenin 7 nci maddesinde ve 
mezkûr itilâfnam enin 7 nci ve 8 inci maddelerini itmam eden m ek
tupta münderiç ahkâm ı nazarı dikkate alarak, Türkiye ile Suriye 
arasındaki hududu k at’i şekilde tesbit etmek suretiyle iki memleket 
mütekabil m ünasebetlerini her türlü şüphe ve tereddütten âzade 
kılarak bu m ünasebetleri ıslah edecek olan bir arazi anlaşm asının 
arzetiği faideye kaani bulunarak,

Türkiye Cumhur Reisi :

Hariciye Vekili, İzmir Mebusu Bay Şükrü S a r a ç o ğ lu ’y u , ve 
Fransa Cumhur Reisi :

Fransa’nın Türkiye’deki Büyük Elçisi, Lejivan Donör nişanı
nın komandör rütbesini haiz Ekselâns Bay René M assigli’yi mu
rahhasları olarak tayin etmişlerdir.

Müşarünileyhima, sülüne muvafık buldukları Salâhiyetnam e- 
lerini teati ettikten sonra atideki maddeleri kararlaştırm ışlardır .

Madde 1 — Fransa 30 Mayıs 1926, 22 Haziran 1929 ve 3 Mayıs 
1930 tarihli protokollerde tarif edilmiş olan hattın :

a) Karasunun şimdiki hududu katettiği noktadan 230 num ara
lı taşa kadar, arazi üzerinde tahdidi :

19 Mayıs 1939 da A ntakya’da imza edilen protokolda tesbit edil
miş bulunan hat ile tetabuk edecek surette;

Şurası m ukarrerdir ki, 17 ve 27 num aralı hudut taşları arasın
daki Gömit köyü tam am en Türkiye’ye bırakılacak ve hat 224 num a
ralı taştan Yenişehir-Antakya yolunu Türkiye arazisine bırakarak 
doğruca 230 num aralı hudut taşm a kavuşacaktır.

b) Ve 419 num arayı taşıyan hudut taşından Askoranm takri
ben 1200 m etra cenubu garbisinde bir noktaya kadar şimali şarkı 
istikametinde uzanır, buradan Askorane ve K ocakayrak’m şarkın
dan geçerke Kocakayrak’m takriben bir kilom étra şimali garbi
sinde bulunan bir noktaya kadar şimale doğru imtidat edecek;

Bu noktadan itibaren hat, şato harebesinin takriben bir kilo
metre şimalinde bulunan bir noktaya kadar garba doğru imtidat 
edecek ve oradan cenuba şarkiye doğru giderek (Şato harebesinin
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garbinde) 1010 rakım lı tepeye erişecektir; bundan sonra cenubu, 
garbi istikametinde Başorta şimalinde, Karaduran Deresine ulaş- 
şan derenin yatağını ve nihayet Karaduran Deresini takiben denize 
vasıl olacak;

Surette tashih edilmesine kendi hesabına m uvafakat eyler.

Yukarıda zikri geçen üç bölgede, 19 Mayıs 1939 da mesaisini 
ikmal etmiş olan komisyon, yeni hattı arazi üzerinde tesbite memur 
edilecektir.

Bu suretle tayin edilen hattın ötesinde bulunan arazi en geç 
23 Temmuz 1939’a kadar Fransız kuvvetleri tarafından tahliye edi
lecek ve aynı tarihte Fransız m akam atm m  elinde kalan salâhiyet
lerin devri de ikmal edilmiş bulunacaktır.

Madde 2 — Birinci maddenin son fıkrasında mevzuubahis ara
zide mütemekkin Hatay vatandaşları Türkiye tabiiyetini bihakkın 
iktisap edecektir.

Madde 3 — İkinci madde mucibince Türkiye tabiiyeteni ikti
sap eden 18 yaşım mütecaviz olan kimseler işbu Anlaşm anın meri
yete girdiği tarihten itibaren 6 aylık bir müddet zarfında Suriye ve
ya Lübnan tabiiyetini ihtiyar etmek hakkını haiz olacaklardır.

Balâda mezkûr haktan istifade etmek istiyen kim seler ikamet
gâhlarının merbut bulunduğu idari m akam a bu hususta bir beyan
name tevdi edeceklerdir. Kendilerine bir makbuz verilecektir. Hakkı 
hıyarı istimal edenlerin listeleri, mümkün mertebe kısa fasılalarla, 
Fransız Konsolosluğuna, tevdi olunacaktır.

Madde 4 — Üçüncü maddenin ahkâm ına tevfikan hakkı hı
yarlarını istimal eden kimseler, müteakip 18 ay zarfında ikamet
gâhlarını Türkiye’nin haricine nakletmeğe mecbur olacaklardır.

Bunlar, m utasarrff oldukları emvali gayrimenkuleyi tasfiye
ye mecbur olacaklar ve her türlü menkul mallariyle hayvanlarını 
elden çıkarm ak veya beraberlerinde götürmek hususunda serbest 
olacaklardır.

B alâ’da mevzubahis tasfiyeden mütehassıl mebaliğ, Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası İskenderun şubesinde bir bloke hesa
ba yatırılacak ve bu mebaliğin tarzı nakli Türk ve Fransız Hükü
m etleri arasında hususi bir anlaşm a ile kararlaştırılacaktır.
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Bu maddenin birinci fıkrasında mezkûr kim selerin elinde bu
lunan Türk parasından gayri mebaliğ işbu Anlaşmaya mülhak Pro- 
severbalde tesbit olunan şekilde ihraç olunabilecektir.

Madde 5 — 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeler ahkâm ının ta t
bikinden mütevellit bütün hususatta evli kadınlar, kocalarına ve 
18 yaşından aşağı çocuklar ebeveynlerine tabi olacaklardır.

Madde 6 — Fransa Hükümeti, Fransız Devletine ait bir arsa 
üzerinde kâin bulunan ve olduğu gibi idame edilecek olan İsken
derun Askerî Mezarlığının bakım ve m uhafazası için bir bekçi tayi
nine hakkı olacaktır.

Madde 7 — Türkiye, 30 Mayıs 1926 tarihli itilâf, 22 Haziran
1929 tarihli Protokol ve 3 Mayıs 1930 tarihli Protokol ile tarif ve işbu 
Anlaşma ile tashih edilmiş olan hattın arazisinin kati hududunu teş
kil ettiğini tasdik eder.

Binaenaleyh, Türkiye Suriye’nin tam am iyeti mülkiyesine teca
vüz, dahili huzurunu ihlâl veya tehlikeye koyacak m ahiyette olan 
veya bu gayeleri istihdaf eden herhangi bir hareketi takbih eder ve 
arazisi üzerinde bu m ahiyetteki her hareketi men ve icabında tenkil 
etmeği taahhüt eder.

Madde 8 — Evvelki muahedelerin ve Anlaşm aların hiç bir hük
mü 7 nci maddedeki taahhütler m ugayir addedilerek tefsir edilmiye- 
cektir.

Madde 9 — Yüksek Âkid Taraflardan Türkiye kendi arazisin
de veya Fransa Suriye arazisi üzerinde iki komşu memleketin emn- 
yet veya rejim leri aleyhine müteveccih hareketlerin ihzar ve ikam ı 
men için muktazi bütün tedbirleri ittihaz edeceklerdir.

Madde 10 — Yeni bir anlaşm anın akdini mümkün kılmak m ak
sadıyla, 30 Mayıs 1926 tarihli dostluk ve iyi komşuluk itilâfı ile mü
temmim anlaşm aların meriyeti 15 M art 1940 tarihine kadar temdit 
olunmuştur.

Bu senetlerin ahkâmı, 30 Mayıs 1926, 22 Haziran 1929 ve 3 Mayıs
1930 tarihli protokollerle, işbu anlaşm ada derpiş olunan tashih mu
cibince tesbit edilen Türkiye-Suriye hududunun heyeti umum iyesi 
için muteber olacaktır. -

Şu kadar ki, otlak ve yaylak haklarına ait ahkâm  mülga adde
dilecektir.
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Madde 11 — İşbu anlaşm a tasdik edilecek ve tasdiknameler 
mümkün olduğu kadar süratle ve en geç olarak 22 Temmuz 1939’da 
Pariste teati olunacaktır. Tasdiknamelerin teati günü meriyete gire
cektir.

. Tasdikanlilm ekal balâda isimleri m usarrah m urahhaslar işbu 
anlaşm ayı imza etm işler ve mühürlerini vazeylemişlerdir.

A nkara’da iki nüsha olarak 2,3 Haziran 1939 tarihinde tanzim 
olunmuştur.” (*)

Bu andlaşmayı müteakip henüz an dİ aşma yürürlüğe girmeden 
önce anavatana katılm a kararını veren Hatay Meclisi, 29 Haziran 
1939 günü toplanarak, bu kararı kabul etmiş ve böylece Hatay ana
vatana iltihak etmiştir.

{ * }  Diisiar, Üçtincii Tertip, Ciit 20. s. 763-7S5.
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TÜRK — İNGİLİZ — FRANSIZ ÎTTÎFAK  
AHDLAŞMASÎ

Montreux m üzakereleri ve 1935 ve 1936’da Sovyetlerle bir itti
fak andlaşması için yapılan görüşmeler esnasında İngiltere ve Fran
sa ile, fakat bilhassa İngiltere ile siyasi yakınlığın Türk dış politi
kasında yeni bir unsur olarak belirmeye başladığı hususuna evvel
ce temas edilmişti. Aşağıda incelenecek. Türk-İngiliz-Fransız ve 
Türk-Sovyet ittifak m üzakereleri bakımından gözönünde tutulması 
gereken bazı önemli noktalara temas etmek gerekir :

Türkiye’nin hem İngiltere-Fransa, hem de Sovyetlerle ittifakı 
düşünmesinin sebebinin Alman-İtalyan tehlikesine karşı cephe al
mak olduğu yani tam amen 1938-39 şartlarının ürünü olduğu m a
lûmdur. Sovyetlerin Münih’e kadar ve hatta ondan sonra dahi de-Q  
varn eden kollektif güvenlik politikası, Türkiye’nin bu ikili ittifak 
sistemi tasarısı için ideal bir durum yarattığı gibi bizzat Sovyetle
rin İngiliz ve Fransızlarla müzakereye girmesi ek bir inandırıcılık 
getirmiştir.

O tarihte Türk Hükümetinin aslında tarafsız kalm ayı en iyi ça
re olarak görmekle beraber Batı demokrasileriyle Sovyetleri, politik 
yakınlık ve güvenlik bakımından Almanya ve İtalya’ya tereddütsüz 
tercih ettiği şüphesizdir.

Türkiye’nin yapmak istediği şey yaklaşm akta olan tehlikeyi bir 
taraftan İngiliz - Fransız diğer taraftan  Sovyet itifaklarıyla denge
lemektir ve Türk halkası Batı ve Doğu’daki devletlerin güç birliğinin 
bir halkası olarak düşünülmüştür. Bu düşünce, Politik bakımından 
olduğu kadar stratejik  bakımdan da sağlam bir temel telâkki edil
miştir.

Türk - İngiliz - Fransız bildirisinin hazırlanışı -

Türk - İngiliz - Fransız ittifakının başlangıcı olan bildiriye yol 
açan olaylar zinciri, Avrupa’da gün geçtikçe bozulan genel duru-



mun 1938 baharında Çek buhranına dönüşmesi ile başlam ıştır dene
bilir. Henüz Hatay meselesi halledilmemiş ise de Türk - Fransız bağ
lantıları iyi bir yolda idi ve 1936 danberi Sovyetler, Sovyet-Fransız 
anlaşm asına katılmamızı telkin etmekteydiler Mayıs 1938’de, Bal
kan Paktının yalnız Balkan içi sınırları değil, Balkan dışı sınırları 
da güvenlik altına alan bir ittifak halinde getirilmesi ve Almanla
rın güneye doğru yayılma siyasetine karşı kuvvetli bir engel olma- 
sı gerek Sovyetler, gerek Fransızlar tarafından istenmekteydi. Sov- 
yetlerin Bulgarları Balkan paktına girmeye teşvik ettiği Moskova 
Büyükelçiliğimizden bildirilmesi üzerine Dışişleri Bakanı Tevfik Rüş
tü. Aras, bunun, Romanya’nın Besarabya sınırının tanınm ası ve ga
ranti edilmesi anlam ına geleceği için, şimdiye kadar Sovyetlerle ta
ahhütlerimiz sebebiyle hiç düşünülmediğini belirttikten sonra Litvi- 
nof’un açık görüşünü öğrenmesi için Moskova Büyükelçisi Z. Apay- 
dm’a talim at göndermiştir. Apaydın, Bulgaristan’ın Pakta girmesi 
ile ilgili olan Litvinof’un bu sözleri daha çok Bulgarların maksadını 
anlam ak için sarfettiğini bildiriyor. Apaydın yine de Sovyetlerin 
böyle bir müşterek taahhüt alabileceklerine inandığını belirtmekte 
ise de, bütün bunlar Balkan Paktı üyeleri ile Bulgaristan arasında 
Balkan Paktını incelerken görülen anlaşm anın yapılmasından ileri 
gitmiyecektir ve Bulgarlar, bazı meseleler dedikleri, başta Dobruca 
olmak üzere, önce taleplerinin tatm inini şart koşm akta ısrarlıdırlar.

Türk-Fransız bildirisinin ilk teşebbüsü Eylül 1938 ayında, Tür
kiye ile Fransa arasında bir ittifak yapılması şeklinde, Fransa Dışiş

le r i  Bakanı Bonnet tarafından Büyükelçi Suat Davaz’a yapılmıştır. 
Davaz bu teklifi Başvekil Celal Bayar ve Dışişleri Bakanı A ras’a 
A nkara’ya gelerek şahsen ulaştırm ıştır. Hükümet bu teklifi inceiiye- 
rek, mukabil bir teklif hazırlamış ve Aras 2 Ekim sabahı Atatürk’ü 
görerek m utabakatını almıştır. Bu teklifin esasları şöyle özetlenmiştir:

1 — Taraflardan birisi savaşta olduğu takdirde diğeri hayırhah 
tarafsızlık tutumu almalıdır.

2 — Güçlük halinde işbirliği için danışma derpiş edilmelidir,

3 — Taraflar toprakları üzerinde diğerine düşman teşekküller 
barmdırmam ahdırlar.

4 — İngiliz Hükümetinin de buna katılm ası şarttır.

Fransız teklifi ve ona verilecek cevap konusunda, Aras tara
fından îngilizlere (Mr. Butlerl Cenevre’de bilgi verilirken İngilte
r e ’nin de katılm asının şart olarak ileri sürüldüğü belirtilm iştir. İngi
liz Hariciye Nazırı halifax, Hükümetinin ilk tepkisi üzerinde T. R.
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A rasa gönderdiği m esajda “Fransa Hükümetinin teklifinden ve Tür
kiye Hükümetinin bu teklife vermeği tasarladığı cevaptan kendile
rine bu kadar çabuk m alûm at” verilmesinden dolayı şükranlarım  
bildirmiş, “Üçlü bir muahede akti telkini gibi mühim bir teklifin 
icap ettirdiği dikkatli bir tetkiki hasar ve tahsis etmenin Merkezi Av- 
rupadaki bu günkü had vaziyet sebebiyle İngiltere için m üşkül” ol
duğunu ifade etmiştir. Her ne kadar bu mesaj, İngiltere’nin böyle 
bir tertibi olumlu görmediği intibaını vermekte ise de, Lord H alifax’- 
m, Eylül sonunda A nkara’ya görevi başına dönen İngiliz Sefiri 
Sir Percy Loraine ile şahsen A ras’a gönderdiği bir ikinci m esajında 
tutumu değişmiş görünmektedir. Halifax Cenevre’de A ras’m Butler’e 
verdiği bilgilere değinerek “beynelmilel vaziyetin yakın inkişafı bu 
tekliflerin tetkikini pek mümkün ve belki m üstacel bir mesele hali
ne koyacak” diyerek Türkiye’nin teklifine açık kapı bırakm akta, “ilk 
safhalarda Yunan Hükümeti ile de istişare etm ek” kanısındaki fik
rimizi pek yerinde bulduğunu kaydetmektedir. Dışişleri Bakanı 
Aras 7 Ekim 1938 tarihinde Lord H alifax’m sözkonusu mektup ve 
m esajına cevabında müşahade edilen görüş birliğinden dolayı mem
nuniyetini belirterek ortak yararlara dayanan her husus hakkında 
İngiltere ile temas ve danışmayı devam ettireceğimizi kaydetmek
tedir.

İngiltere ile yapılan bu tem aslara paralel olarak Fransa’ya 
tarafım ızdan belirli teklifler yapılm aktadır ve antlaşm a tasavvur
ları hakkında görüşülmektedir. Davaz, Fransız Dışişleri Genel Sek
reterine İngiltere’nin de katılm asını ve Hatay meselesinin tasfiyesi
ni bir çeşit ön şart olarak belirtm iştir genel sekreter, İngiltere’nin 
de katılm asını gerçekleşebilecek bir istek olarak görmekte mütered
dittir ve Davaz’m teklifini, Fransa’nın da İngiltere ile bağlantıları
nın pek dostane olduğunu ve muvazi olan bu bağlantıları birleş
tirmenin iyi olacağını belirttikten sonra “Fakat biliyorsunuz ki İn- 
gilizler bu gibi hususatı kâğıt üzerine geçirm ekten mücteniptirler. 
Onların da m alûm atı tahtında meseleyi tetkik ederiz” şeklinde ce
vaplandırmaktadır : T. R. Aras, Fransa’nın tutumunda herhangi bir 
yanlış anlam a ihtim alini önlemek am acıyla Paris Büyükelçimize 
gönderdiği talim atta, “Bizim yazılı olarak Mösyö Bonnet’ye verdi
ğimiz notisin ikinci fıkrasındaki iki esaslı şartın biri İngilizlerin iş
tirakidir, yoksa m alûm atları olması kâfi değildir. Ancak derpiş edi
len esaslar îngilizler için de tamamiyle aynı olmak şartiyle, yani 
onların da aynı taahhütlere iştiraki şartiyle olmadı tarafım ızdan 
ileri sürülen iki esaslı şarttan birini ve hiç bir devletin aleyhine mü
teveccih bulunmaması da ikinci şartı teşkil eder” demek suretiyle
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andlaşma için ileri sürdüğümüz şartlarda ısrar ettiğimizi belirtmiş 
ve ayrıca “Hatay işinin likidasyonuna ihtimam olunm akta her su
retle fayda melhuz olduğunun da Fransız Hükümetine tekrar edil
mesini istemiştir. Bunun üzerine, yukarıdaki hususları Fransa Hâ
riciyesine intikal ettiren Büyükelçi Davaz’a cevaben, İngiltere’nin 
de iştiraki konusunda, “Biz de tamamen böyle istiyoruz mesele bu
nu İngilizlere bildirmek ve bu hususta m uvafakatlarım  almaktır. 
Binaenaleyh iki şekil görünüm, ya bunu üçlü yaparız veya aynı za
manda paralel olarak iki taraflı her üçümüz arasında yaparız. Ma
m afih bunların İngilizlerle müzakereye konması icap edeceğine bi
naen, şimdiden muhtıranızın son kısmını mevkii tatbikata koymayı 
münasip görmekteyiz” denilmektedir. Ertesi günü (14 Kasım 1938) 
Fransız Hâriciyesi Büyükelçi Davaza bir anlaşm a projesi tevdi et
miştir. Fransa Hariciye Nazırı ile Türkiye Büyükelçisi arasında 
mektup teatisi yoluyla, yapılması öngörülen bu anlaşm anın tasla
ğında, iki ülkenin mevcut dostluk bağlarını geliştirmek ve sıklaş
tırm ak am acile hareket ettikleri ve Fransız - Türk ilişkilerinin ge
lişmesine paralel olarak İngiliz - Türk ilişkilerinin de gelişmesini 
arzu edilir görüldüğü kaydediliyor ve her iki Ülkenin genel siya
setlerini ilgilendiren konularda sık sık bilgi teati edecekleri ve iki 
ülkeyi ilgilendiren sorunlar karşısında tutum larını mümkün olan 
ölçüde ahenkleştirecekleri” belirtiliyordu. Bu mektubun tevdiinden 
4 gün önce Atatürk ölmüştür. Yeni Hükümetle Dışişleri Bakanlığı 
görevini Şükrü Saraçoğlu deruhte etmiştir. Tevfik Rüştü Ar as Lond
ra Büyükelçiliğine atanacaktır.

İngiltere, Fransa ile yapılan bu müzakerelerden muntazaman 
haberdar edilmiştir. Ağustos ve Ekim aylarında yaptıkları görüşme
lerde Aras, İngiltere Büyükelçisi Percy Loraine’e ayrıntılı bilgi ver
miştir. Fransa da, Londra’daki Büyükelçisi vasıtası ile İngiltere Ha
riciye Nezaretini m üzakerelerin gidişinden haberdar etmiştir. Ancak, 
İngiltere böyle bir anlaşm aya katılm ak arzusunda olmadığını ve ken
disine resmen bir teklif yapılırsa bunu reddetmek zorunda kala
cağını A nkara’daki Büyükelçisi aracılığı ile Türkiye Hükümetine 
duyurmakta fayda, görmüştür. İngiltere Hükümetinin bu safhada 
Fransa ve Türkiye ile şekli bir antlaşm a imzasına yanaşm ak iste
memesinin sebepleri İngiltere Büyükelçisinin Dışişleri Bakanı Sa-_ 
racoğlu’na yazdığı 27 Kasım 1938 tarihli mektupta şu şekilde izah 
olunmaktadır :

Evvelemirde böyle bir andlaşma, mevcut İngiliz - Fransız ve 
mgiliz - Türk dostluğuna yeni bir unsur eklemiyecektir. Diğer ta
raftan, İngiltere ve Fransa’nın Türkiye ile böyle bir andlaşma yap
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maları, bu iki ülkenin Yunanistan ile de benzer bir andlaşma im
zalam alarını gerektirebilecektir. Bu durumda ise, Yunanistan’ın da 
müzakerelere katılm ası gerekeceğinden sonunda dörtlü bir andlaş
ma ortaya çıkacaktır. Böyle bir andlaşma Almanya ve İtalya tara
fından kötü karşılanacaktır. Zira Almanya bu andlaşmada kendi
sine karşı bir çemberleme siyasetinin tatbikatını görecek, İtalya ise 
dört Akdeniz ülkesinin aralarında İtalya’ya karşı bir siyasete baş
ladıkları intibaını edinecektir. îtalyam n böyle bir anlayışa kapıl
masını önlemek için bu devleti de yapılacak anlaşm aya sokmak 
formülü akla gelirse de, bu da ortaya genel m ahiyette bir Akdeniz 
Paktını çıkaracaktır. İtalya’nın böyle çok taraflı bir anlaşm ayı ka
bule hazır olacağı şüpheli olduğu kadar, İngiltere Hükümeti de bu
günkü şartlar içinde bu tip bir anlaşm ayı arzulam aktadır.” (*)

İngiliz Büyükelçisinin Hükümeti adına yapmış olduğu bu bil
diriden sonra Türk - İngiliz - Fransız Andlaşması konusunda 1939 
Nisan aym a kadar herhangi yeni bir gelişme olmamıştır. Bu sıra
larda, İtalya’nın Korfu’ya saldırmak niyetinde olduğu üzerinde söy
lentiler dolaşmaktadır. İngiltere, böyle bir hareketin doğuracağı ola
ğanüstü sonuca Roma’nm dikkatini çekiyor ve İtalya’nın tem inatına 
rağmen Yunanistan’a daha açık bir garanti vermek gereğini duyu
yordu. Fransa Hükümeti ile danışarak 13 Nisanda Parlam entoda bir 
beyanat yapmağa karar veren İngiltere Hükümeti 11 Nisan 1939 
da verdikleri sözlü bildiri ile bu tem inata Türkiye’nin de katılm ası
nın arzu edildiğini ve teklifin Türk Hükümetince uygun karşılanm a
sı halinde Parlamentoda yapılacak bildiride bunun belirtileceğini 
bildiriyordu. Londra’da ise Lord Halifax Büyükelçi A ras’a, verdikleri 
sözlü bildirideki hususların sadece Yunanistan sorununa münhasır 
olduğunu, savaş çıkarsa İtalya’ya karşı ortak bir harekete dair çalış
m alar yapıldığını, sonuçlandığında bunun A nkara’ya da bildirilece
ğini ifade ediyordu.

Yunanistan’a verilecek garanti konusu, A nkara’da hassasiyetle 
ele alınmıştır. Cumhurbaşkanı İnönü’nün kendi elyazısı ile hazırlan
mış talim attan anlaşıldığına göre üzerinde durduğu nokta, İtalya’nın 
Yunanistan’a saldırması halinde Türkiye’nin otomatik olarak Yuna
nistan’ın yardımına gitmek taahhüdüdür ki, İnönü yeni taahhüdün 
ancak T.B.M.M.’nin tasvibi ile alınabileceğini belirtiyor. Bunun için 
de ‘‘yeni taahhütlerin lüzumunun Meclise izah edilebilecek değer 
ve m ahiyette olması şarttır.”

(*) Yayınlanmış Ingiliz belgeleri, İtalya'm a tutumunun halâ yumuşak ve bir anlaşma 
ümidini verdiğim göstermektedir.
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İnönü’ye göre, İngilizlerin teklifinin kapsamı geniştir ve eğer 
bu istikam ette ciddi düşünceleri varsa, bu ayrıca müzakere edil
melidir.

Bu arada, (13 Nisan 1939) Fransa Büyükelçisi Dışişleri Genel 
Sekreteri Numan Menemencioğlu’na telefonla, Fransız Hükümetinin 
de İngiliz beyanatına katıldığını bildirmiştir.

İsmet İnönü’nün de katıldığı Hükümet toplantısında konu ile 
ilgili iki karar alınmıştır. Birincisi, İngiliz Sefirine, Türk Hükümeti
nin işbu beyanattan haberdar olduğunu teyid etmek, İkincisi de, İn
giliz Sefirinin beyanat konusunda verdiği şifahi tebliğde ortaya çı
kan daha uzun vadeli meseleleri deşmek. Böylece, İngiliz Büyükel
çisine, Parlamentoda söylenecek nutukta “Yunanistan Hükümeti ile 
sıkı m ünasebatı malûm olan Türkiye Hükümeti 12 Nisan’da bu beya
nattan haberdar edilmiştir,” cümlesinin kullanılm asına muvafakat 
ettiğimiz bildirilmiş ve sözlü bildirileri de ayrıca cevaplandırılmıştır. 
Burada, Yunanistan’a yardımın otomatikliğinin T.B.M.M.’nin tasvi
bine bağlı yeni bir taahhüt olduğu belirtildikten sonra “Bununla be
raber Cumhuriyet Hükümetinin Sécurité meselesini İngiltere Hükü
meti derecesinde memnuniyetle telâkki etmekte bulunduğunu ve bu
nu en dostane bir zihniyetle m ütaleaya amade olduğu da bir emri 
tabiidir” denilmektedir.

Şüphesizki bu ifade, Türkiye’nin esaslı anlaşm alara varılmadan 
bu şekildeki taahhütlere girmek istemediğini, fakat meseleyi ahdi 
bağlantılar da dahil, ciddi şekilde görüşmeye açık olduğu anlamını 
yeter açıklıkla vermektedir. Bu metin Londra Büyükelçisi Tevfik 
Rüştü A ras’a da gönderilmiştir.

Diğer taraftan olaylar hızlanmaktadır.

Yine 13 Nisan günü, İngiliz Büyükelçisi m etnini Saraçoğlu’na 
gönderdiği yukarıdaki cümlenin Başvekil Cham berlain’in öğleden 
sonra yapacağı beyanata konmasına müsaade etmemizden dolayı 
teşekkürlerini bildirdikten sonra, İtalya’ya karşı alınacak tedbirler 
ve Romanya’ya verilmesi düşünülen tem inat ile ilgili ikinci bir sözlü 
bildiri vermiştir. Bunda, İtalya tarafından Arnavutluğa yapılan sal
dırının Mihver hakimiyetini bütün Avrupaya yaymağa yönelmiş bir 
hareketin muhtemelen ilk adımı olduğu ve arkasından Yunanistan, 
Romanya ve Polonya’ya karşı İtalya veya Almanya tarafından yapı
lacak saldırıların gelebileceği kaydedilerek, İngiltere’nin Akdeniz 
bölgesinde Türkiye’ye yöneltilen her türlü İtalyan tahdidi karşısında 
Türk Hükümetine, karşılıklı olmak şartı ile yardım etmeğe hazır ol
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duğu, İngiliz ve Fransız Hükümetlerinin Rom anya’ya yapılabilecek 
bir Alman saldırışına karşı bu Hükümete ortak bir tem inat verilm e
si için Polonya Hükümeti ile danışm akta oldukları belirtilm ekte, bu 
konuda Türkiye’nin tutumunun ne olacağı sorulmakta idi. Ayrıca, 
böyle bir durumda Balkan devletleri arasında bir işbirliği kurulm a
sının önemine değinelerek Bulgaristan’ın bu işbirliğine katılm asının 
ya da “neutraliser” edilmesinin im kânları hakkında Türk Hüküme
tinin görüşünü bildirmesi rica olunuyordu. İngiltere Büyükelçisi S ır  
Knatchbull Hugesson, Fransa’nın talebi üzerine, Polonya Hükümeti
nin cevabı beklenmeksizin Polonya’ya da tem inat verilmiş olduğu
nun Cham berlain’in beyanatında belirtildiğini bununla, beraber İn
giltere tarafından Türkiye’ye yapılan tekliflerin geçerli olduğunu 
Saraçoğlu’na bildirmiştir. Ertesi gün de Fransız Büyükelçisi Massigli, 
Başbakan Daladier tarafından yapılan beyanatın tam m etninin Sarac- 
oğluna vererek ve Yunanistan'a verilmesi esasen kararlaşm ış olan 
tek taraflı garantinin Rom anya’ya da teşmil edilmiş olduğuna, dik
kati çekmiştir.

Türk Hükümetinin cevabı gelmeden İngiltere ve Fransa Hükü
metlerince Rom anya’ya verilen bu garantiye Türkiye’nin de katıl
masını sağlam ak am acı ile İngiliz Büyükelçisi, 14 Nisanda, Fransız 
Büyükelçisi de 16 Nisanda birer m uhtıra vermişlerdir. Bunlarda, 
Türkiye’nin de Rom anya’ya verilen tem inata katılm ası teklif edil
mekte ve Hükümetlerinin, Almanya tarafından, nerede olursa ol
sun, vuku bulacak bir saldırıya karşı Türkiye’ye, karşılık olmak 
şartı ile, garanti vermeğe hazır olduğu bildirilmektedir.

Tarafımızdan verilen cevaplarda Yunanistan garantisi sırasın
da ileri sürülen düşünce tarzına da uygun olarak, “Mihver devlet
leri tarafından Avrupada bir hakimiyet tesis edilmesi ve Küçük 
Devletlerin mevcudiyetlerinin tehlikeye girmesinin, Türkiye doğru
dan doğruya bir tecavüz ve tehdide maruz kalm am ış olsa dahi, 
umumi sulh m enfaatine ve Türkiye’nin hayati m enfaatlerine mu
gayir” olduğu belirtildikten sonra, Türkiye'nin davranışını belirler
ken bazı hususları gözönünde bulundurması gerektiği ifade edil
miştir. Zira, Türk Hükümetinin anlayışına göre, Türkiye’nin şimdi
den M ihver’e karşı durum alması, bir Dünya Harbinin patlak ver
mesi halinde düşmanı en . kısa zaman da 'Boğazlar*, üzerine çekebi
lecektir. Boğazları savunabilmek için Rom anya’ya yardım am acıy
la Türkiye’nin yurd dışına kuvvet göndermesi mümkün olam ayaca
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ğı gibi bu, genel ve ortak yararlara da aykırı düşecektir. Bunun bir 
başka sakıncası da Balkan dayanışmasının bozulması ve Bulgaris
tan ’ın uyuşmaz tutumunun artm ası olacağına da değinilerek, bir 
teklif niteliğinde, konu ile ilgili görüşlerimiz şöyle özetlenmiştir :

1 — Olayların gidişatma göre inkişafını hazırlam ak üzere, Tür
kiye’nin umumi sulh yararına İngiltere ile müvazi yahut sempatik 
bir politika takip ettiği hakkında şüpheye yer bırakm ayacak bir in
tiham yaratılması ve Mihver devletlerince Akdenizde veya Balkan
larda saldırıya geçilmedikçe Türkiye’nin tarafsızlığın koruyacağı
nın bildirilmesi,

2 — Mihver devletlerinin havadan girişebilecekleri bir teca
vüze karşı Boğazların savunulması için İngiltere’nin yardım etmesi.

3 — Sovyetler Birliğinin işbirliğinin sağlanması.

4 — Bulgarlarla Romenleri uzlaştırm a teşebbüsümüze İngilte- 
renin yardım etmesi.

6 — Yukarıdaki maddeler ve konuşm aların gizli tutulması,

Bu konuda, Londra Büyükelçiliğimize verilen talim atta, "Gö
rüleceği veçhile bu cevap esas itibariyle müsbet, yalnız bazı askeri 
şeraitin itm am ına m ütevakkıf bulunm aktadır”. Bu iş üzerinde Tür
kiye efkârı umumiyesinin ve Büyük Millet Meclisinin kabul ede
bileceği ilk adım bundan daha ileri olamazdı. Söylediklerimiz istih
sal olununca geri kalan adımları atm ak ve bunu millete tasvip et
tirm ek kolay olur” denilmektedir.

İngiltere ve Fransa’ya verilen cevap, Türk-îngiliz-Fransız İt
tifakının gerçekleşmesinde ve binnetice ikinci Dünya Savaşı yılla
rında Türkiye’nin yerinin kesin olarak belirlenmesinde önem taşır. 
Londra Büyükelçimiz T. R. Aras Dışişlerine bu konuda gönderdiği 
b ir yazıda şu m ütalâada bulunuyor. “Formülümüz hatıra gelebile
ceklerin hepsinin çok üstünde ve pek revnaklıdır. Davamızın her 
tarafın ı tamamiyle koruyor . . . .  ve bütün Balkan Devletlerinin 
vakur bitaraflığını temin eder mahiyettedir. Umumi harp halinde, 
bu büyük cehennemin ateşine, mümkün olduğu müddetçe ellerimi
zi sokmadan, sulhun yolu açılırsa kuvvetler muvazenesi dünyasın
da vaziyetimizi bozmadan azami kudret toplamak ve bunu gününe 
•saklamak tedbirlerin en iyisidir ki, formülümüz bunu da temin edi
yor.”
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Diğer taraftan  İngiliz teklifleri ve buna karşı cevabi teklifle
rimiz 19 Nisan günü, Sovyet Hariciye Komiseri Litvinof’a bildirilmesi 
kaydıyla Moskova Büyükelçiliğine de telgrafla gönderilmiştir.

İngiltere 15 Nisan 1939 tarihli cevabımızda ileri sürdüğümüz 
teklifleri 20 Nisan’da cevaplandırmıştır. Şifahi bildirimizdeki 1. nolu 
özeti İngiliz Hükümetinin, “Mihver Devletleri Akdenizde ve Balkan
larda saldırıya geçmedikleri takdirde Türkiye’nin bitaraflığını mu
hafaza edeceğini, Cumhuriyet Hükümetinin alenen beyan etmeyi 
teklif” ettiği şeklinde anladığı bildirilen İngiliz Cevabında bu hu
susun olumsuz yerine olumlu yazılmak ve” Mihver Devletleri Ak
denizde ve Balkanlarda tecavüze geçtikleri takdirde Türkiye bita
raflığını m uhafaza edememek ıztırarm da .kalacaktır” şekline so
kulması ve “Akdenizde veya Balkanlarda tecavüz” kelim eleri yerine 
de “Akdenizde veya Balkanlarda harp çıkm asına m üncer bir teca
vüz” kelim elerinin ikamesi teklif olunmakta idi. (*) Diğer teklif
lerimizle ilgili İngiliz cevaplarına gelince, kendi formüllerine uy
gun bir prensip anlaşm ası yapılması kaydiyle, Genelkurm aylar 
arasında müzakerelere başlam ağa hazır oldukları, Sovyetler Birli
ğinin yardımını temin edecek metod hakkında faal bir noktai nazar 
teatisine devam olunduğu, Bulgaristan’ın işbirliğinin tem in olun
masına büyük ehemmiyet verdiklerinden ne surette yardımda bu
lunabileceklerinin kendilerine bildirilmesi ve gizliliği korumak için 
hiçbir şeyin esirgenmiyeceği ayrıca belirtilmektedir. İngiliz teklif
lerinin alınm asını müteakip İcra Vekilleri Heyeti, Cum hurbaşkanı 
İsmet İnönü Başkanlığında ve Genelkurmay Başkanı M areşal Fevzi 
Çakm ak’m da iştiraki ile toplanmış ve bu tekliflere vermiş olduğu

(*) îngilizlerin bu formülleri teklif etmeleri, kapıldıkları bir suiîefehümden neşet et
mektedir. Zira 15 Nisan tarihli Türk şifahi tebliğinde maddeler halinde hülâsa edilen 
tekliflerimizin son maddesini teşkil eden «yukarıdaki maddeler ve konuşmaların ta 
mamen mahrem tutulması-Assurer le secret absolu des dispositions précédentes ainsi 
que des conversations s'y rapportant» cümlesini birinci maddedeki teklifimize geniş 
anlamı ile tatbik eden İngiliz Hâriciyesi yapılacak aleni Beyanata ilaveten Türkiye'nin 
«Balkanlarda veya Akdenizde hazb zuhuru takdirinde ve hatta bu harb başka bir 
yerde yapılan bir taarruz neticesinde tevellüd etse bile veyahut umumi bir harb h a
linde dahi işbirliği hakkında vasi mikyasta teminatı hafiyyen vermeğe mütemayil» 
olduğu gibi bir sonuca varmıştır.
Ingiliz Hâriciyesinin bu suitefehhümünü Saraçoğlu 23 Nisan'da İngiliz Büyükelçisi ile 
yapmış olduğu bir mülakatta şu sözleri île gidermiştir. ^
«Biz hiç bir vakit gizli bir mukavele düşünmedik. Esasen teşkilât kanunumuz Meclisten 
geçmiyen bir taahhüdü muteber tanımaz. Yalnız istedik ki müzakerelerimiz kati saf
haya intikal edinceye kadar gizli tutulsun.
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muz 15 Nisan 1939 tarihli cevap ile Ingiltere Büyükelçisinin bu ce
vap üzerine Dışişleri Bakanım ıza tevdi etmiş olduğu 20 Nisan 1939 
tarihli mektup ele alınmıştır,

Türkiye’nin kaderinin Batı İttifaklarına bağlanm asında en 
önemli kararlardan birinin alındığı bu toplantıda şu düşünceler ileri 
sürülmüştür :

1 — İlk sözü alan M areşal Fevzi Çakmak, önce İtalyan tehdidim 
ele alarak, İtalya’nın dayandığı Bulgaristan’ın Balkan Paktı ile mef- 
lüç bir hale gelmesi üzerine, Türkiye’yi tehdit im kânının yalnız Ada
lara  inhisar ettiğini, bu yetmediği için sonunda Habeşistan’a saldır
dığını, şimdi Balkan paktı mefluç bulunduğuna göre, eski durumun 
yerine geldiğini, kaldı ki, A lm anya’nın güneye doğru inmesinin Bo
ğazları tehdit edeceğini izah etmiştir. M areşal Fevzi Çağmağa göre,

Akdeniz’de bir İngiliz - İtalyan savaşında ise Türkiye’nin as
keri harekâtı adalara inhisar edecektir. Boğazlara karadan saldırı 
olursa, Türkiye’nin ihtiyacı “İngiliz askerine değil, yine modern mal
zemeye” dir ve binaenaleyh, İngilizlerin m enfaatlerimize uygun olan 
bu teklifinin kabulü ile derhal malzeme yardımının başlatılması 
gereklidir.

Savaşın genelleşmesi konusunda M areşalin görüşleri de şöyle 
özetlenebilir :

Fransa, İngiltere ve Rusya askeri hazırlık bakımından I. Dün
ya savaşındaki durumlarına göre bugün daha zayıftırlar. Fakat 
bir yıpratm a savaşma dönüşüleceği anlaşılan bu savaşta, coğ
rafi durumları ve Dünya’nın başka yerlerindeki ilişkileri sonuçta 
etkili olacaktır. I. Dünya savaşında kuşatılanlar arasında bulunan 
Türkiye bu defa kuşatanlar arasına girmekle daha sağlam bir yer 
tutacaktır. Eğer, tarafsızlığım ızı koruyarak İngiliz ve Ruslara bağ
lanm azsak şu durumlar çıkacaktır :

a) Kuşatamlar bir yıpratm a savaşı ile Mihveri yenerlerse, ga
lip olan İngiltere, her anlaşm ayı bizim sırtımızdan yapabilecektir.

b) Almanya galip gelirse, en aşağısından “Boğazların cazibe
sine kapılmaması mümkün olam ıyacaktır”.

2 •— Söz alan Bakanlar şu noktalar üzerinde durmuşlardır.

a) İngiltere, Boğazların Türkiye’nin elinde bulunmasının ya
rarın a olduğunu anlamıştır. İngiltere, bir İngiliz-Rus ittifakının or
tasında olacak Türkiye’nin aleyhine olarak bu ittifakı kötüye kul
lanamaz.
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Alm anların hedefi ise Boğazları ellerine geçirerek B asra’ya 
kadar inmektir.

b) Harp olacaksa, tehlike doğrudan doğruya üzerimize gel
meden evvel cepheyi daha uzakta tutacak şekilde m üdafaa tertibi 
alabilm ek için İngiliz-Rus grubunda bulunmak ne kadar lüzumlu 
ise, İngilizlerin kombinezonu, harbi önliyerek sırf İtalya ile anlaş
mak için m anevradan ibaret bulunduğu takdirde dahi İtalya Al
m anya’dan ayrılarak İngilizlerle uzlaştığı zaman, İngiliz m üttefiki 
olarak bulunmak bizim için o kadar isabetli bir siyaset teşkil eder.

c) Bugün mevzuubahis olan, İngiltere tarafı, Mihver tarafı ve
ya bitaraflık diye üç şık değildir. Bunlardan üçüncüsünü gayrı 
mevcut addetmek lâzımgelir. Çünkü bitaraflık taraflardan birinin 
nefine' olarak tecelli ve fiilen diğerine karşı hasm ane vaziyet teşkil 
eder.

d) İngiliz - Rus - Fransız kombinezonuna girmemiz, Bulgarla
rın bize karşı harekete geçmelerine karşı caydırıcı etki yapacak, 
belki Romanya ve Yugoslavya’yı da, Mihverle işbirliği yapmamaya 
cesaretlendirecektir.

Uzun müzakereden sonra netice itibariyle alm an kararda, “İn- 
gilizlere muhtıramızda ve onların cevaplarında işaret edilen şerait 
tamam olmak kaydıyle prensip m utabakatı ifade olunması ve bu 
m utabakatta Ruslarla yapmak üzere bulunduğumuz tem aslar ne
ticesinin mahfuz bulundurulmasının ve Hariciye Vekilinin Batum ’a 
giderek Ruslarla temas tesis etm esi” nin icra Vekilleri Heyetince 
muvafık görüldüğü kaydedilmekte ve “herhangi bir taahhüde gir
meden evvel keyfiyetin Parti Grubuna ve Büyük Millet Meclisine 
arzı ile m uvafakat istihsalinin bir emri tabii olunduğu” ifade olun
m akta idi.

23 Nisan günü İngiliz Sefiri ile görüşen Saraçoğlu, bir gizli an
laşmayı hiçbir zaman düşünmediklerini ve kati neticeye varılınca 
meclisten geçirileceğini, cevabın prensip itibarıyla müsbet olduğu
nu, fakat P arti’de müzakere edilip m uafakat alındıktan sonra ve
rileceği için birkaç gün gecikeceğini, Potemkin’in aym 28’inde An
kara’da olacağını belirtmiş ve gelişine kadar kendisine İngiliz - Fran
sız - Sovyet görüşleri hakkında bilgi verilmesini rica etmiştir. Sa
raçoğlu’nun üzerinde durduğu bir diğer nokta da, bir tazyik vası
tası olarak Almanya askeri malzeme şevkini ve ticari m ünasebatı 
kestiği takdirde, Türk - İngiliz anlaşm asının kolayca kamuoyunda 
antipatik hale geleceği ve şimdiden buna bir çare bulunması için 
çalışılmasıdır.
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İngiliz Sefiri 21 Nisan 1939 tarihinde Sovyet - İngiliz • Fransız, 
müzakereleri hakkında bilgi getirmiştir. Sovyet teklifleri, Baltıktan 
Karadenize kadar olan memleketlere yalnız Alm anya’ya karşı her 
çeşit tem inat ve taahhüt verilmesidir. Sovyetler ayrıca, üç devletin 
Türkiye ile de karşılıklı yardım taahhüdüne girmesini istemektedir. 
Sir Knatchbull Hugessen bu arada, güçlüğün, Romanya ve Polanya- 
nın Sovyet garantisini istememelerinden çıktığını, İngiltere’nin de 
bu iki devlete Sovyetleriıı bir taraflı garanti vermesini tercih et
tiğini belirtmektedir.

Bakanlar Kurulunun bu kararm a uygun olarak Türk teklif
leri İngiliz Sefirine, bu görüşmeden sonra, 6 madde olarak bir şifahi 
tebliğ halinde bildirilmiştir. İngiliz Sefiri bu teklifleri 2 Mayıs’da 
cevaplandırmış ve bir açık bildiri projesi tevdi etmiş ve buna ta
rafım ızdan 10 M ayıs’da verilen cevap ve açık bildiri projesine yine 
tarafım ızdan getirilen şekle ait bazı değişikliklerle iki gün sonra 
bütün dünyaya ilân edilecek olan Türk - İngiliz Deklerasyonu or
taya çıkmıştır.

25 Nisan’dan 10 M ayıs’a kadar teati edilen bildiri taslaklarının 
maddeleri üzerinde Türkiye’nin anlayış tarzı, İngiltere’nin anlayış 
tarzı ve Türkiye’nin çıkardığı sonuç sırası ile aşağıda madde mad
de gösterilmiştir :

MADDE I il)

a) “Mihver Devletleri tarafından yapılacak ve İtalya’nın İn
giltere veya Türkiye’yi kendisine karşı (contre cette dernière Puis
sance) harbe sürüklemeyi intaç edecek surette iştirakini tazammum 
edecek bir tecavüz neticesinde zuhur edecek her harp bir Akdeniz 
harbi gibi telâkki edilmek lâzım gelecek ve bu itibarla Türk-İngi- 
liz m üzaheretini tahrik edecektir. Bunun daha vazıh bir surette ifa
desi : Türkiye ile İtalya veya İngiltere ile İtalya arasında her harp 
Türk - İngiliz işbirliğini icab ettirecektir.”

b) Foreign Office” contre cette dernière Puissence” kelimelerin
den bittabi İtalya’nın kastedildiği m anasını çıkarm aktadır. Bir kü
çük tasrih ile İngiltere Hariciye Nazırı iki Hükümetin birinci nok
ta  hakkında açıkça mutabık bulunduklarım görmektedir.

i*) a) 25 Nisan tarihli Türk Şitahi tebliği. 
h) 2 Mcryıs tarihlî İngiliz Şifahi tebliği, 
c) 10 Mayıs tarihli Türk Şifahi tebliği.
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c) Foreign Office tarafından yapılan “cette dernière Puissance” 
kelim elerinin tefsiri tam am en doğrudur ve “dernière” kelimesinin 
Akdenizde bir harb halinde Türk - İngiliz işbirliğini ifade eden cüm
leden çıkartılm ası gerekir.

MADDE II

al Mihver Devletlerinin bir taarruz neticesinde başlıyan ve Tür
kiye’nin emniyetini tehdid edecek surette Balkanlara yayılan her 
harb Türkiye ile Büyük Britanya arasında karşılıklı m üzaheretin 
husulünü icab ettirecektir.

b) Türkiye Hükümetinin “Türkiye’nin emniyetini tehdit edecek 
surette” kelim elerinin ilavesini teklif etmiş olmasındaki sebepleri 
Britanya Hükümeti anlam akla beraber aşağıdaki m ülâhazaları 
dermeyan etm ek arzusundadır. Britanya Hükümeti 13 Nisan tari
hinde Yunanistan ve Rom anya’ya karşı bir taraflı bir garanti ver
diğini Parlem ento’da is’ar etmiştir.

Şimdi kayde şayandır ki, Türkiye Hükümetince ikinci noktanın 
metnine teklif edilen ilâve Türkiye’nin müdahalesini yalnız kendi 
cemiyetine karşı bir tehdid görmesi ihtim aline m uhasır bırakacak 
surette tehdid edecek, halbuki Britanya Hükümetince Yunan ve 
Hükümetlerine verilen garanti,Türk Hükümetince teklif edilen ilâve
den evvelki tahrir şekline göre ikinci noktada derpiş edilen ve Tür
kiye ile Büyük Britanya arasında da karşılıklı m üzahereti tazammun 
edecek olan haller neticesinde icra mevkiine girecektir. Türk Hükü
metince teklif edilen ilâve kabul edilseydi, bu karşılıklı müzaheret 
behemehal m ecburi olmıyacakdı. Bu sebeplerden dolayı Britanya 
Hükümeti bu noktanın “Türkiye’nin emniyetini tehdid edecek su
rette” kelim eleri ilâve edilmeksizin ilk tahrir şeklini pek çok tercih 
eder. Binaenaleyh Türk Hükümetinin bu ilâvede ısrar etmiyeceğini 
ümid eyler.

c) Dışişleri Bakanlığı, Türk Hükümetince teklif edilen ilâve ol
maksızın, ilk şekildeki m etni Britanya Hükümetinin açıkça tercih 
etmesindeki sebepleri kendi bakım ından anlam aktadır. Ve nihai an
laşm anın hazırlanm asına m üteallik m üzakereler esnasında bu me- 
selenin müsmir bir şekilde görüşülebileceği ve buna her iki taraf için 
de tatm inkâr bir şekil bulmanın muhtemelen müşkül olmıyacağı 
düşüncesindedir.
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MADDE III

a) Türk - İngiliz anlaşm asına muvazi olarak bir İngiliz - Sovyet 
asistansı ve kezalik Türkiye ile Britanya arasında tasavvur edilen 
fikir ve ruh dairesinde bir Türk - Sovyet anlaşm ası aktedilecektir.

b) Sovyet Hükümeti ile cereyan eden m üzakerat vaziyeti hak
kında bir sui tefehhüm mevcut olduğu anlaşılm aktadır. Sovyetler 
Hükümeti ile iki taraflı b ir karşılıklı müzaheret mukavelesi akdi için 
İngiltere Hükümetinin hiç bir niyeti yoktur. Bir müzaheret beyan
namesi için Ford H alifax’ın Sovyetler Hükümetine yaptığı teklifi 
16 Nisan tarihli şifahi bir tebliğ ile bildirmiş ve Büyük Britanya ve 
Fransa’nın taahhüd ettikleri m ecburiyetler neticesinde muhasemata 
girişmeleri halinde Sovyetler Hükümetinin talep vukuunda ve en 
münasip görülecek şekilde müzaherette bulunması şeklinden ibaret 
olmak üzere Sovyetlerin kendi iniativeleriyle aleni bir beyanat yap
m alarına m atuf İngiliz teklifleri hakkında m uahhar tafsilâtı pek 
m ahrem kaydile 1 M ayıs’da Bay Saraçoğlu’na şifahen tebliğ etmiş 
idim.

c) Bay Saraçoğlu, İngiliz - Sovyet asistansı meselesine Britanya 
Hükümetinin getirmiş olduğu sarahati kaydetmiştir. Bununla bera
ber, yüksek sulh m enfaatleri ihtirazi, bu konuda bir aranjm anın ha
sıl olacağı hususunda ümidvar olmaya devam etmektedir.

MADDE IV

a) Türkiye ve İngiltere, Bulgar-Romen ihtilâfına tesviye ve Bul
garistan’ın mümkünse iştirakini, hiç olmazsa, bitaraflığını temin 
maksadı ile müvazi suretle gayret sarfetm eğe devam edeceklerdir.

b) Bu nokta hakkında her iki Hükümet arasında tam  bir muta
bakat mevcut olduğu aşikârdır.

c) Aynı mütalea.

MADDE V

a) Türkiye iktisadi noktai nazardan ve teslihat hususunda Al
m anya’da m uhafaza edilecek esaslı m enfaatlere malik olduğu ve 
diğer taraf dan Boğazların karadan m üdafaası Türk - İngiliz karşılık
lı Müzaheretinin müessiriyeti noktasından en büyük ehemmiyeti ha
iz bulunduğu cihetle iktisadi ve m ali sahalarda ve m uhtelif cins as-
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keri malzeme itası hususunda İngiltere’nin Türkiye’ye yardımının 
tanzim, kezalik m uhtelif ihtim allere göre fiili m uzaheretin eşkâlini 
tesbit maksadile derhal Londra’da müzakerelere başlanacaktır.

b) Bu nokta hakkında da tam bir m utabakat mevcuttur. Bunun
la beraber iktisadi ve mali sahalarda yapılacak İngiliz yardımı h u 
susunda şu noktayı tebarüz ettirm ek lâzım gelirki Türk Hükümeti, 
İngiliz Maliye Nazırının bütçe hakkmdaki son nutkundan bizzat 
Britanya Hükümetinin de m alî meselelerle karşılaşm akta olduğunu 
anlamış bulunacaktır.

c) Bu nokta hakkında her iki Hükümetin m utabık olduklarını 
kaydetmekle beraber Dışişleri Bakanlığı, İngiliz tebliğinin V mad
desindeki son cümleyi bir “reserve” olarak telakki etmediğini be
lirtm ekte fayda görür.

MADDE VI

a) Yukarıda izah edilen şartlar ifa  edilince Türkiye ile İngil
tere arasında devamlı m ahiyette bir karşılıklı asistans muahedesi 
akit ve her iki Parlam ento tarafından tasdik olunacak ve bir senet
le, Genelkurmaylar aridlaşm alan hariç olmak üzere, hiçbir gizli hük
mü ihtiva etmeksizin neşredileceklerdir.

b) Britanya Hükümeti “yukarıda izah edilen şartlar ifa edilin
ce” kelim elerinin m ânasından tamamiyle emin bulunmak arzusun
dadır. Vehlei ulâda görülüyor ki, bu cümlenin m atuf olduğu neti
ce tasavvur edilen muahedenin kati surette akdini bilfarz Türki
ye’nin Sovyetler Hükümetiyle m üzakeratm ı tam am layıncaya veya 
Bulgaristan’ın iştiraki veya bitaraflığı temin edilinceye veya Türk 
Hükümeti beşinci noktaya dahil bütün meselelerde kendisini ta t
min edilmiş buluncaya kadar talik etmektir. Bu tefsir doğru ise 
Britanya Hükümeti muahedenin serî bir surette akdinin arzu edil
meyen teehhürlere uğramasından korkmaktadır. Muahedenin müm
kün olduğu kadar yakın bir zamanda akdini arzu ettiği nisbette bu
nun her iki Hükümetin m enfaati iktizasından bulunduğuna da ka
nidir”.

Daha sonra İngiliz şifahi tebliğinin bu maddesinde takip edi
lecek usul ile ilgili olarak dört m erhale teklif edilmektedir. Bu m er
halelerden birincisinde, her iki Hükümetin aleni bir beyanat neşret- 
metleri, ikinci m erhale olarak iptidai bir anlaşm a için A nkara’da 
görüşmeler yapılması üçüncü m erhale olarak, yapılacak İngiliz
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yardımını tesbit etmek üzere Londra’da m ütehassısların toplanma-’ 
sı ve son m erhale olarak da mevzubahis muahedenin A nkara’da 
müzakeresi ileri sürülmektedir.

c) “Türk Hükümeti Britanya Hükümetince telkin olunan pro
sedürün kabul edilmesinde mutabıktır. Bu m uvafakat, altıncı nokta 
için vaki olan itirazları Sir Knatohbull Hugeseenin arzu et
tiği m anada karşılam aktadır.

2 Mayıs tarihli İngiliz şifahi tebliğine ekli olarak bir de aleni 
beyanat projesi tevdi olunmuştur. Netice itibariyle, tarafımızdan 
şekle ait bazı değişiklikler yapıldıktan sonra 12 Mayıs 1939 da Türk- 
îngiliz deklarasyonu olarak neşredilen bu beyanat projesinin Bal
kanlarda hasıl olabilecek durum ile ilgili herhangi bir kaydı ihtiva 
etmemesi dikkat çekicidir. Bunun sebebi İngiliz şifahi tebliğinde 
şöyle izah olunmuştur :

“Mamafih İngiltere Hükümeti bu usule karşı mühim bir itiraz 
mevcut olabileceğini teslim etmektedir. Bu da beyanatın yalnız Ak
deniz’de bahsetmesi ve bu itibarla Balkanların vaziyetinde mevcut 
olan tehlikeleri nazarı itibare almadığı intibaını hasıl etmekte olma
sıdır. Bu intiba yalnız Balkanlarda değil, Balkanlar haricinde de ar
zuya şayan olmıyan aksulam eller husule getirebilecektir. Bununla 
beraber, — Polonya Hariciye Nazırı ile ahiren yapılan konuşmalar 
neticesinde neşredilen beyanatın aynı olan — işbu beyanatın yal
nız Akdenize müteallik bulunması Türkiye’nin bir taraftan Sovyet- 
ler Hükümetiyle ve diğer tarafdan Balkanlı m üttefikleriyle ve Bul
garistan’la müzakeratm m  inkişafı için yolun serbest bırakılması
nın intaç edecektir. Dışişleri Bakanlığı da 10 Mayıs tarihli cevabında, 
Balkanların durumunun yapılacak aleni beyanatın metninden çıkarıl
m ası hususundaki îngilterenin m ütalâasına iştirak ettiğini bildir
miştir.

Türk-İngiliz Deklarasyonu, üzerinde her iki Hükümet arasında 
m utabakat hasıl olunca, 12 Mayıs’da Cham berlain’in. Avam Ka
marasında, Başvekil Refik S ay dam’m da Büyük Millet Meclisinde be
yanname metnini okumaları ile ve a janslar tarafından bütün dün
yaya duyurulmuştur. Başvekil Refik Saydam Büyük Millet Meclisin
deki konuşmasında, Hükümetinin bu beyannameyi neşretmekten 
am acını şöyle açıklıyor :

“Memleketimizi, yarının tehlikeli hadisatmdan mümkün m er
tebe uzak bulundurmak ve Avrupa’da ve bütün dünyada başgös- 
teren ihtilallar önünde sulhperver siyasetimizin samimi bir tezahürü
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olan bitaraflığı m uhafaza etmek Cumhuriyet Hükümeti için esas si
yaseti teşkil etmekte bulunuyordu. Fakat hadisatm  Balkan yarım a
dasına intikal etmesi ve Akdeniz emniyetinin milli hayatımızda ken
disini yeniden hissettirmesi anından itibaren Hükümetimiz kendisini 
ciddi bir emniyet meselesi karşısında bulmuş ve bu emniyeti, tehlikeli 
tesadüflere maruz bırakmaksızın, lâkayd ve bitaraf bir vaziyette bu
lunmanın mümkün olamıyacağı kanaatine varm ıştır  Hükü
metimizle, İngiltere Hükümeti arasında samimi bir müşavere baş
lamış ve sulh ve emniyet gayesinde birleşen fikirlerimiz, iki memle
ketin mukadderatında daha esaslı ve daha devamlı bir el birliğinin 
lüzumuna m üştreken kani olmakta gecikmemiştir . . . Bunun 
içindir ki, mefkuremizi tarif ederken “sulh ve emniyet kelim elerini 
kullandım’’.

“Büyük komşumuz ve dostumuz Sovyet Rusya ile en sıkı, en sa
mimi tem aslarda devam etmekteyiz. Müşterek gaye ve m enfaatleri
miz, önümüzde teşriki m esai yolunun tamamen açık olduğunu bize 
ispat etmiş ve sayın misafirimiz Potem kin’in A nkara’da geçirdiği 
günler zarfında aram ızda tam bir görüş ve anlayış beraberliği oldu
ğu ve yarınki siyasetimizin de bu esas dairesinde inkişafa namzet 
bulunduğu tesbit edilmiştir.”

Türkiye’nin sulh cephesine iltihakı hafckmdaki Bakanlar Ku
rulu kararının alınm asından önceki günlerde, Dışişlerinden Elçilik
lere gönderilen bir talim atta, Türkiye’yi Batılılar yanında yer alm aya 
iten sebepler açık bir şekilde şöyle belirtiliyor :

“Cumhuriyet Hükümeti, Hitler rejim inin bidayetinden beri Al
m anya’da görülen dinamizmi tam bir bitaraflıkla karşılam ış ve bila
hare Roma ile Berlin arasında hasıl olan tekarrubu da aynı suretle 
telâkki ederek bu iki devletle ve bilhassa Almanya ile iktisadi bağ
ların tesmiye ettiği dostluk m ünasebetlerini büyük devletlerle olan 
ihtilafları, kendilerine bırakarak idame etmekten hali kalmamıştı.

AJmanya’nm ırki ıttısaı, Cemiyeti Ahvam nazariyesinin iflasın
dan beri teessüs eden yeni konsepsiyonlarm bir zaruri icabı idi ve 
Türkiye buna karşı tam am en lâkayd kalm ış ve fiili ve hukuku vazi
yetleri olduğu gibi kabul ederek Almanya’ya dostluğunun müsbet 
delillerini de vermiştir.

«s*

Hadisatm bu inkişafı Münihe kadar devam etmiş ve Südet me- 
natıkınm işgali, Münih m ukarreratı, büyük devletler arasında uzlaş
ma teşebbüsleri tarafım ızdan aynı bitaraflılıkla takip olunmuştur.
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Almanya siyasetinin bizim için ilk calibi dikkat tezahürü Çek 
Devletinin ortadan kaldırıimasıle başlamıştır. H itler’in ırk nazariye- 
si, hayatı saha nazariyesine inkilâb etmeğe başlam akla m ücavir ve 
daha ıızak devletleri; ıttısam  hangi yeni nazariyeler altında nereye 
kadar gideceğini düşünmeğe sevk etmiştir. Bununla beraber Tür
kiye Çek meselesini de Almanya ile olan m ünasebatm a tesir icra 
edecek bir unsur telakki etmemiştir.

Hadisatm endişeye şayan olan inkişafı asıl bundan sonra Al
m anya’nın Rom anya’ya cebren kabul ettirdiği iktisadi anlaşm a ve 
bunu yakında takib eden m üttefiki İtalya’nın Arnavutluk’u işgali 
ile başlamış ve Axe devletlerinin ne vasıtalarla ne hedefe vasıl olmok 
isteğini nazarımızda tebarüz ettirm iştir.

Balkan Antantını zayıflatm ak ve binnetice, Bulgaristan’ı ümitlere 
sevk ederek yarımadanın emniyetini bozmak, iktisadi esaretleri 
tevsia çalışm ak ve nihayette ne ırki, ne iktisadi her hangi bir ih ti
yaç mevcut olmadığı halde, esasen mevcud bir tahakküm  vaziyeti
ni askeri işgale tahvil etmek ve umumi bir kombinezonu çok seri 
inkişafa müsaid m erhalelerini teşkil etmekde bulunmuşdur ki bunun 
önünde emniyet tedabiri almakda gecikmek memleketi telâfisi müm
kün olmayan azim tehlikelere ilka etmek demek olurdu.

Bugün Türkiye’nin coğrafi mevkii, askeri vaziyeti, alınacak 
emniyet tedabiri içinde kendisine büyük bir rol verirken, yarının 
tehlikeleri önünde bu rolün icabını yapmakdan çekinmekle Hükü
metimizin millete karşı olan vazifesini hakkile yapmış olması gibi 
bir netice hasıl olacağı tabiidir.

Cumhuriyet Hükümeti, daha ikinci Refik Saydam kabinesinin 
teşekkülü anında harici siyaset proğramm ı tam bir bitaraflığa is- 
tinad ettirirken bir aylık gelişmeler b itaraf kalm a im kanı kalmadığını 
ve kurulan emniyet cephesine Türkiye’nin iltihakının bir zaruret oldu
ğunu göstermiştir.

İngiliz’lerle müzaharatımız ve politikamızın açikca onların ta
rafına temayülü esası üzerinde inkişaf ediyor.

Fransızlarla aynı esas dairesinde m ünasebata girişilmektedir.

Sovyetlerle de mevcut dostluğu ileri götürmek m ukarrer bulu
nuyor”.
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Türkiye - İngiltere - Fransa İttifak Antlaşması

Türk-İngiliz-Fransız bildirisinin ilk anlam ı acil bir durum ar- 
zeden Akdeniz emniyeti konusunda işbirliği taahhüdü olmakla be
raber, esas amaç, Balkanları da içine alacak uzun süreli bir ittifak 
antlaşm ası vaadidir. Sözlü bildirinin ve ona verilecek cevaplarımızın, 
tasarlanan antlaşm anın esaslarını ortaya çıkardığı kadar, ayrılık
ları ve sorunları da ortaya attığı yukarıda iki sözlü bildirinin m uka
yesesi yapılırken görülmüştür. Açık bildirinin yapılmasına engel ol
m am akla beraber, ittifak Antlaşm ası sırasında ele alınm ası gereke
cek sorunlar şöyle s ıra lan ab ilir :

1 — İkinci madde üzerinde görüş ayrılığı : Türkiye, İngilizlerden 
ayrı olarak, Balkanlara yayılacak bir Alman saldırısının karşılıklı 
yardımı başlatm asını yeterli görmemekte, bunun “Türkiye’nin em ni
yetini tehdit edecek surette” olmasının ileri sürmektedir ki, Romanya 
ve Yunanistan’a garanti veren İngiltere için, bu, Türk yardımını 
tahdit etmekte, buna karşılık Türkiye’de İttifaklarının icap ettirm e
diği bu taahhütlere İngiliz Antlaşm ası dolayısıyle girm ekten çekin
mektedir.

2 — İngiliz-Türk İttifakı’nm, İngiliz-Sovyet ittifakı şartına bağ
lanması : İngiltere, Sovyetler’e iki taraflı bir yardımlaşma antlaşm ası 
teklif edilmediğini, ancak İngiltere ve Fransa ile Sovyetlerin m üsta
killen verecekleri taahhütlerden dolayı, Sovyetlerin talebi halinde 
kendilerine yardım yapılması için bir yardım beyannam esinin söz- 
konusu olduğunu hatırlatm aktadır. Türkiye bakımından bu nokta 
önemlidir.

3 — Türkiye’ye İktisadî ve askerî yardım konusu : İngiltere 
esasen mali sıkıntı içinde olduğunu ve bu yardımın kaynaklarıyla 
sınırlı olduğunu hatırlatırken, Türkiye, bunu bir “rezerv” olarak gör
mediğini ve bu yardımın yapılması gerektiğini belirtmektedir.

4 — Antlaşm anın yapılması için gerekli ş a r tla r : Türk bildiri
sinin ifadesinden, yukarıdaki hususların, Antlaşm anın yapılması için 
şart olarak telâkki edildiği neticesi çıkm aktadır ki, İngilizler bunu 
işi geciktirmek olacağı görüşündedirler. Bunu önlemek için îngiliz- 
ler safhalı bir usul teklif etmekte ve bu da Türkiye tarafından kabul 
edilmektedir. Bu safhalar da şunlardır.

1 — Safha : Aleni beyanat .- Beyanat Abdülhalik Renda tarafın
dan Mecliste 12 Mayıs 1939 tarikinde yapılmıştır.
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2 — Safha A nkara’da (bir ön antlaşm anın m üzakeresi: Burada 
özellikle Saraçoğlu’nun mektubunda 2. maddede (yukarıda 1 parag
rafta) Balkanlardaki tecavüz sorunu ve yardım meseleleri ele alına
caktır.

3 — Safha Bulgaristan'ın durumunun ve Bulgar-Romen ih ti
lâflarının görüşülmesi,

4 — Safha nihai antlaşm anın A nkara’da müzakeresi,

Saraçoğlu, yukarında belirttiğimiz cevabi sözlü bildiride, Türk 
Hükümeti’nin m utabakatını bildirmiştir.

2. Safhayı teşkil eden, yardım meselelerinin silâh ve malzeme 
ile ilgili kısmı için A nkara’da hazırlıklar esasen Nisan ayında ve 
Mayıs başında tamamlanmış ve İngiliz Sefirine verilmiştir. Askeri 
m üzakereler m uhtelif tarihlerde Türkiye’ye gelen General Weygand, 
Huntziger ve W avel ile Mareşal Çakmak arasında tesbit edilmiştir. 
Askeri anlaşm aların ve b ir türlü Türkiye’ye tam am ı teslim edilemi- 
yen, Londra’da K. Orbay tarafından yürütülen silah ve teçhizat tes
limi anlaşm alarının teferruatına burada temas edilmiyecektir. Fakat 
bu arada, politik veçheleri dolayısıyla, Fransız Generali Huntziger (*) 
ile yapılan toplantıda Rusya’nın durumu hakkında dikkati çeken 
bazı noktaları belirtmekte fayda vardır :

Askeri anlaşm a Fransızlarla yapılan müzakerelerde hazırlan
mış ve esas itibarıyla Bulgaristan’ın tutumunu ve Adalara yapılacak 
harekâtı, Türkiye’ye yapılacak m üttefik askeri yardımını kapsamak
tadır. 22 Temmuz 1939 günü, Rom anya’ya yardım konusu dolayısıyla 
'Sovyetlerin durumu kaçınılmaz bir şekilde, ortaya çıkmaktadır. 
Huntziger’in, Rusların Dobruca’daki muhtemel bir yardımının Türk 
ordusunun Bulgaristan’a karşı harekâtını kolaylaştıracağı fikrini 
ileri sürmesi üzerine M areşal Çakmak şu noktalar üzerinde dur
m aktadır :

“Romanya’nın (hatta Yugoslavya’nın) dayanma gücü, I. Dünya 
savaşı sırasında da görüldüğü gibi, Bulgaristan’ın tutumuna bağlı
dır. Buna karşılık, Bulgar ordusu mevcut oldukça Türkiye’nin Ro
m anya’ya doğrudan doğruya yardımı söz konusu olamaz ancak, Bul 
garistan bize katılırsa mesele kalmaz.

(*) Massigli'nin ifadesine göre 1 Dünya savaşında Makedonya planlarını hazırlam ış 
olan General Huntziger'e Fransızlar büyük Önem atfetmektedir.
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Diğer taraftan, Sovyetlerin tarafsız kalm aları, Türkiyeyi Sovyet 
hududunda ve Karadenizde tedbir alm aya m ecbur edecektir. Böyle- 
ce, hareket serbestisi azalacağı gibi, Trakya’ya yığacağı kuvvetlerde 
de azalma olacaktır. Fakat Türkiye, herhalûkârda Boğazları ve 
Trakya’yı savunacaktır.”

Anlaşma konuları Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Me- 
nemencioğlu Başkanlığındaki Heyetin Paris ve Londra’da uzun mü
zakereler yapmasını gerektirm iştir. Bu konuda çıkan sorunlar hakkın
da, Dışişlerinden Londra Büyükelçiliğine gönderilen bir talim at tu
tumumuz hakkında açık fikir verm ekted ir:

“İktisadî ve malî yardım hakkında Ingilizlerin vermiş olduğu 
teklife mukabil teklifimizi Büyük Elçiye tevdi ettik, bir suretini de 
Fransa Büyük Elçisine verdik. Cevabımızda; bidayetten beri cereyan 
eden m üzakeratm  hep Türkiyenin askerî, İktisadî ve m alî bakım 
lardan takviyesi esasına m üstenit olduğu m ektuplardaki cümlelerin 
tekrarı suretile hatırlatıldıktan sonra umumî m ahiyette müzakere
den çıkarak işi muayyen bir plâna istinat ettiğimiz bildirilmiştir. 
Sekiz maddeden ibaret olan teklifimizi berveçhiâti hülâsa edi
yorum :

1) Türkiye’nin İngiliz accord’undan evvel Erkânı harbiyece 
tesbit edilmiş olan askerî malzeme ihtiyaçlarını karşılam ak üzere 
otuzbeş milyon sterlinlik bir krediye ihtiyaç vardır.

Müşterek Erkânı harbiyelerin tesbit edecekleri ihtiyaca ve hu
susî tahkim at m esarifi Türkiye bütçesine bir yük teşkil etmemelidir.

2) Türkiyenin parasını korum ak ve malî ve İktisadî kalkınm a
sını temin etmek üzere onbeş milyon sterlinlik bir altın rezervine katî 
ihtiyacı vardır.

3) Askeri malzemenin memleket dahilinde ikm ali ve harekete 
geçirilmesi, aynı zamanda da İktisadî donmuş alacakların eritilmesi 
için on milyon sterlinlik bir kredi kendisine açılmalıdır.

4) Bütün bu krediler ve altm  avansı uzun vadeli istikraz şeklin
de olmalı ve bu istikraz şeraiti mâliyesi İngiltere Hükümetinin istih
sal ettiği şeraite muadil bulunmalıdır.

5) İkinci maddede zikredilen onbeş milyon liralık altın istik
razın taksitleri tütünle tediye edilmek im kânı Türkiye’ye verilme
lidir.

6) İkinci ve üçüncü maddelerde mevzuubahs m ebaliğ hususi bir 
para operasyonu ile Türkiye vaziyeti m âliyesini düzeltmeği, fia tlan n
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dünya piyasasına intibakını temin etmeği, donmuş alacakları tasfiye 
etmeği ve böylece Türkiye ile serbest döviz m em leketleri piyasası 
arasında mübadelatı ticariyeyi normal hale koymağı intaç edeceğin
den istikrazların taksitlerinin kolaylıkla tesviye mümkün olacaktır. 
Esasen bu taksitlerin tutacağından yüksek mikdarda mebaliğ elyevm 
ayni gayeler için Alman mübadelesi kadrosu dahilinde tediye edile 
gelmektedir.

7) Türkiye bu tedbirlerle mübadelatmm Almanya piyasasın
dan ayrılm ası ve peyderpey serbest piyasalara intikali mümkün 
olacağını düşündüğünden ayrıca bir İktisadî yardım plânı tevdi etmek 
lüzumunu hissetmemektedir. Şu kadar ki bütün bu tedbirler matlup 
netayici vermez veya kâfi derecede müessir olmazsa Türkiye müt
tefiklerinin kendisine yardımdan hali kalmayacaklarından emindir.

8) Bu askerî, m alî ve İktisadî yardım lar bir kül halinde Tür
kiye’nin İngiltere ve Fransa hükümetlerine telkin atını teşkil eder. Bu 
iki Hükümet yardımı aralarında, diledikleri tarzda taksim  ederek 
yapm akta tam amen m uhtardırlar.”

Bütün bu hususların müzakeresi ve genellikle iktisadi ve malî 
anlaşm alar kısmı 1940 başına kadar sürecektir.

Bu anlaşm alar şöyledir:

Madde 1 — 25 Milyonluk Kredinin sureti istim al ve itfasın] 
gösteren üçlü Mukavele.

Madde 2 — 15 Milyonluk istikraza m üteallik üçlü Mukavele. 
A ltınlar en kısa zamanda ve nihayet imzadan itibaren altı hafta zar
fında A nkara’da teslim edilecektir.

Madde 3 — 2 Milyonluk istikrazın sureti istim al ve itfası hak
kında Türk-İngiliz ikili Mukavelesi. Ticari borçlardan tenzilat mik- 
darı takriben % 15 dir.

Madde 4 — 1.5 Milyonluk istikrazın sureti istim al ve itfası hak
kında Türk-Fransız ikili Mukavelesi, Ticari borçlardan tenzilat mik- 
darı takriben % 15 dir.

Madde 5 — Kromun iki sene için senelik 250.000 Ton azamî 
istihsal üzerinden ve elyevm mevcut farz edilerek yukarıdaki mik- 
dara zammettirilen 50.000 Tonunun İngiltere ve Fransa’ya muayyen 
nisbet dahilinde hasrı hakkmdaki üçlü Anlaşma, M ikdarlarm  15 de 
11’i İngiltere’ye “Anglo-Turkish borçlarının itfasına tahsis edilmek 
suretiyle Londra Maden Borsa fiatı üzerinden ve 15 de 4’ü diğer
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ticaret emtiası misilli piyasamız fiatı üzerinden satın alınm ak şekilleri 
ile Fransa’ya diğer memleketlere ihraç için Fransa ve İngiltere’nin 
satın almış telakki edilecekleri umumi istihsal üzerinden icap eden 
m ikdarlara o m em leketlerce Fransa ve İngiltere’den m uvafakat is
tihsali ile mütevakkıftır. Anlaşm anın bir sene temdidi için tarafeyne 
option verilmiştir.

Madde 6 —■ Harbin devamı müddetince ve hitam ını takip ede
cek ihracat mevsimi dahil olmak suretiyle İngiltere, Fransa’nın mem
leketimizden senevi 2 Milyon İngiliz Liralık üzüm, incir ve kabuksuz 
fındık satm  alm ağı teahhüt ettiklerine dair 3.1ü Anlaşma. Bu mikda- 
rm 1.300.000 İngiliz Liralığı İngiltere ve 700.000 İngiliz Liralığı Fransa 
tarafından sarfedilecektir.

Madde 7 — Tatbiki mahiyette Türkiye-Fransa Ticaret Mukave
lesine müzeyyel bir Avenant.

Madde 8 — Yine ayni m ahiyette Türkiye-İııgiltere Ticaret An
laşm asına müzeyyel bir Avenant.

Madde 9 — Borçların itfası için Türk parasıyla satm alacakları 
m alların yekdiğerinden maada memleketlere tekrar ihraç edilemiye- 
ceğini gösteren Protokol.

Madde 10 — Hususi İtilafın 6.ncı maddesinin altının A nkara’ya 
tevdii ve kredilerin açıldığı tarihte hükümden sakıt olacağını bildi
ren üçlü Protokol.

Madde 11 — Bu metinlerden m aada Başvekil ile aramızda tes- 
lihattan tank dafii ve tayyare dafii toplar ile tayyarelerin Türkiye’ye 
sureti teslimine dair bir mektup teati edilmiştir.

Madde 12 — Yine Heyeti M urahhasa Reisine, İngiltere Sefiri 
tarafından yazılmış bir mektup daha vardır ki, A nlaşm alar ile mur- 
tabit telakki olunam ayacaktır. Bu mektubun hedefi şudur :

2 ve 1,5 Milyonluk kredilerden bak i yy elerin döviz olmasını 
uzun m ünakaşalarla temine çalıştım. Son dakikaya kadar reddet
tiler. Neticede Mukaveleye “libre disposition” diye kaydettirdim. Y al
nız bunların kısmı azaminin bütün Fransız İm paratorluk arazisi ile 
Sterling İttihadına dahil bütün memleketlerde hiç bir takyide tabi 
olmaksızın her türlü emtia iştirasına ve her türlü tediyata sarfe- 
dilmesi mevzuubahis mektupla tarafım dan vad edilmiştir. Dövizle te 
darik edilebilen müstemlikat emtiası ve mevaddı iptidaiyye bu tarife 
dahil bulunduğu cihetle hakikatte bu kısımda da serbest döviz vasfı 
değişmemektedir.
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Madde 13 — İstikraz servişleriyle bu seneden itibaren tütün, 
kuru yemiş ve saire alabilm elerini temin için merkez bankasıyla 
İngiltere ve Fransa Bankaları arasında “Report sur l ’or” esasına 
müstenit bir financem ent derpiş edilmiş, şekli tatbiki görüşülmüş 
olmakla beraber Bankalar arasında tesbit edilecek m etinler de tasrih 
olunmuştur.

Madde 14 — Bütün A nlaşm alar imza tarihinden müteberdir. 
Tasdik keyfiyyeti dahili tedbir olmak üzere temin edilecektir.

Türkiye’nin 12 Mayıs 1939’da İngiltere ile ve 23 Haziran 1939’da 
da Fransa ile imzaladığı Deklarasyonun metni şöyledir .-

1 — Türkiye ve Büyük Britanya (Fransa) Hükümetleri, birbir- 
leriyle sıkı bir istişarede bulunmuşlardır. Aralarında cereyan eden 
ve halen devam etmekte bulunan m üzakereler görüşlerindeki mütad 
birliği tebarüz etmiştir.

2 — İki Devletin, kendi millî emniyetleri nef’ine olarak kar
şılıklı taahhütleri tazammun edecek uzun müddetli nihaî bir anlaş
ma aktetm eleri tekarrur etmiştir.

3 — Bu nihaî anlaşm anın akdine intizaren, Türkiye Hükümeti 
ve Büyük Britanya Hükümeti, vuku bulacak mütecaviz hareketinin 
Akdeniz mmtakasm da bir harbe saik olması halinde yekdiğeri ile 
bilfiil işbirliği yapmağa ve yed-i iktidarında bulunan bütün yardım 
ve m üzahareti birbirlerine göstermeğe hazır bulunduklarını beyan 
ederler.

4 — Gerek beyanat ve gerek derpiş edilen anlaşm a hiçbir mem
leket aleyhine müteveccih değildir. Ancak lüzumu tahakkuk ettiği 
takdirde Türkiye’ye ve Büyük Britanya’ya karşılıklı bir yardım ve 
m üzaharet teminine matuftur.

5 — Nihaî anlaşm anın ikmalinden evvel, karşılıklı taahütlerin 
mevkii fiile geçmesini icap ettirecek şartların daha sarih bir surette 
tayini ve dahil olmak üzere, bazı meselelerin daha derin bir tetkike 
ihtiyaç gösterdiği her iki hükümetçe kabul edilmektedir. Bu tetkik 
halen devam etmektedir.

6 — îk i Hükümet Balkanlarda emniyetin teessüsünü temin et
mek lüzumunu dahi tasdik ederler ve bu gayeyi en seri bir surette 
istihsal için müşavere halindedirler.

7 — Şurası m uhakkaktır ki, yukarıda zikredilmiş olan hükü
m etler iki hükümetten herhangi birinin, sulhun takviyesindeki umu
mî m enfaat iktizasından olarak diğer hükümetlerle anlaşm alar ak
detmesine m âni değildir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FRANSA 
CUMHURİYETİ VE İNGİLTERE KRALLIĞI 

ARASINDA İMZALANAN ÜÇ TARAFLI 
YARDIM MUAHEDESİ İLE MERBUTLARI *

(METİN)

Ankara, 19 Ekim 1939

Fransa Reisicumhuru, M ajeste Büyük Britanya, İrlanda ve de
nizler aşırı İngiliz Ülkeleri Kıralı, Hindistan İm paratoru (Büyük Bri
tanya ve Şim ali İrlanda Birleşik Kırallığı için) ve Türkiye Reisicum
huru,

Millî emniyetlerinin m enfaati iktizası, mütekabil m ahiyette bir 
muahede akdini ve tecavüze mukavemet için yekdiğerine karşılıklı 
yardım eylemeyi arzu ettiklerinden,

M urahhas olarak,

Fransa Reisicumhuru :

Büyükelçi ve fevkalâde m urahhas Légion d’Honneur nişanının 
Commandeur rütbesini haiz Bay René Massigli’yi;

Majeste Büyük Britanya, İrlanda ve denizler aşırı İngiliz Ülke
leri Kralı, Hindistan İm paratoru (Büyüık Britanya ve Şim alî İrlanda 
Birleşik Krallığı için) :

Büyükelçi ve fevkalâde m urahhas Sir Hugh Montgomery 
Knatchbull-Hugessen, K. C. M. G. yi;

Türkiye Reisicumhuru :

Başvekil ve Hariciye Vekâleti Vekili, İstanbul Meb’usu Bay Dr. 
Refik Saydam ’i;

Tayin eylemişler ve bu m urahhaslar, usulüne muvafık görülen 
salâhiyetnam elerini teati ettikten sonra aşağıdaki hususatı kararlaş
tırm ışlardır :

Madde 1 — Türkiye’ye karşı bir Avrupa Devleti tarafından 
vaki bir tecavüz neticesinde Türkiye bu Devletle m uhasem ata giriş
tiği takdirde Fransa ve Birleşik Krallık fiilen Türkiye Hükümetiyle 
teşrik-i mesai edecekler ve ona yed-i iktidarllarm da olan bütün yar
dım ve bütün m üzahareti ifa eyleyeceklerdir.
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Madde 2 —- 1. B ir  Avrupa Devleti tarafından vaki olup Akdeniz 
mıntıkasında Fransa ve Birleşik Krallığın karışacakları bir* harbe 
m üncer olan bir tecavüz hareketi halinde, Türkiye fiilen Fransa 
ve Birleşik Krallık ile teşrik-i mesai eyleyecek ve onlara ve yed-i ikti
darında olan bütün yardım ve bütün müzahereti ifa eyleyecektir.

2 — Bir Avrupa Devleti tarafından vaki olup Akdeniz mıntı
kasında Türkiye’nin karışacağı bir harbe müncer olan bir tecavüz 
hareketi halinde Fransa ve Birleşik Kırallık fiilen Türkiye ile teş
riki mesai edecekler ve ona yed-i iktidarlarında olan bütün yardım 
ve bütün m üzahareti ifa eyleyeceklerdir.

Madde 3 — Fransa ve Birleşik Krallık tarafından 13 Nisan 1939 
tarihli Beyannameleriyle Yunanistan ve Romanya/ya verilen ga
rantiler m er’iyet mevkiinde kaldığı müddetçe bu iki garantiden bi
ri veya diğeri hasebiyle Fransa ve Birleşik Krallık m uhasam ata gi
riştikleri takdirde Türkiye fiilen Fransa ve Birleşik Krallık ile teş
rik-i mesai eyleyecek ve onlara yed-i iktidarında olan bütün y ar
dım ve bütün müdahareti ifa eylecektir.

Madde 4 — Fransa ve Birleşik Krallık, birine veya diğerine 
karşı ikinci ve üçüncü maddeler hükümleri mahall-i tatbik bulmak
sızın bir Avrupa Devleti tarafından vâki bir tecavüz neticesinde, 
bu Devletle m uhasam ata giriştikleri takdirde, Yüksek Âkid Taraf
lar derhal istişarede bulunacaklardır. Ancak şurası m ukarrerdir ki, 
Türkiye böyle bir halde Fransa ve Birleşik Krallık hakkında hiç de
ğilse hayırhane bir bîtaraflık m uhafaza edecektir..

Madde 5 — Yukarıdaki üçüncü maddenin hükümlerine halel 
gelmemek üzere,

1 — Gerek bir Avrupa Devleti tarafından, Yüksek Âkid Taraf
lardan biri Hükümetinin, tecavüze karşı, kendi m uvafakatiyle istik
lâl veya bîtaraflığını m uhafaza yardımı taahhüd eylediği bir Av
rupa Devletine karşı ika edilen tecavüz halinde,

2 — Gerek hür Avrupa Devleti tarafından ika e d ile n  ve. diğer 
hür Avrupa Devleti aleyhine müteveccih bulunmakla beraber, yük
sek Âkit Taraflardan biri Hükümetinin fikrince kendi emniyeti için 
bir tehdit teşkil eden, bir tecavüz halinde,

Yüksek Âkid Taraflar müessir görülecek her müşterek harekete 
teşebbüs etmek üzere derhal istişarede bulunacaklardır.
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Madde 6 — Bu muahede hiç bir devlet aleyhine müteveccih de
ğildir. Hedefi, tecavüze karşı koymak için, Türkiye’ye, Fransa’ya ve 
Birleşik Krallığa, lüzum hasıl olursa, karşılıklı bir yardım ve müza
heret temin eylemektedir.

Madde 7 — Bu muahedenin hükümleri Türkiye ile diğer iki Yük
sek Âkid Taraftan her biri arasında iki taraflı taahhüt olarak da mu
teberdir.

Madde 8 — Yüksek Âkid taraflar bu muahedenin tatbiki neti
cesi olarak m uhasam ata girişmiş bulunurlarsa ancak müşterek bir 
m utabakatla m ütareke veya sulh aktedeceklerdir.

Madde 9 — Bu muahedename tasdik edilecek ve tasdiknam eler 
mümkün olan sür’atle ve ayni zamanda A nkara’da tevdi olunacak
tır. Muahede bu tevdi tarihinde m er’iyete girecektir.

Bu muahede on beş senelik bir müddet için aktedilmiştir. Yük
sek Âkid Taraflardan hiç biri muahedeye nihayet vermek arzusunda 
olduğunu mezkûr müddetin inkızasmdan altı ay evvel diğer iki ta
rafa tebliğ etmezse, muahede beş senelik yeni bir müddet için ken
diliğinden temdit edilmiş bulunacak ve böylece devam edip gidecektir.

Aşağıda im zaları bulunan m urahhaslar işbu muahedeyi, muh
tevi olduğu hükümleri tasdikan, imza etm işler ve mühürlemişlerdir.

A nkara’da, üç nüsha olarak, 1939 senesi îlkteşrininin on do
kuzunda yapılmıştır.

R. Massigli
H. M. Knatchbull-Hugessen
Dr. Refik Saydam

PROTOKOL No : I

Aşağıda im zaları bulunan m urahhaslar, bugünkü tarihli mua- 
hedenameyi imzasından itibaren m er’iyete koymak hususunda kendi 
Hükümetlerinin m utabık bulunduklarını müşahade ederler.

İşbu protokol, Fransa, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında 
bugünkü tarihle akdedilen muahedenamenin ayrılmaz bir cüz u ola
rak telâkki edilecektir.

, A nkara’da üç nüsha olarak, 19 İlkteşrin 1939 da yapılmıştır.

R. Massigli
H. M. Knatchbull-Hugessen
Dr. Refik Saydam

213



PROTOKOL No : II

Aşağıda im zaları bulunan ve usulüne tevfikan bu hususta sa- 
lâhiyattar kalınmış olan m urahhaslar Fransa, Birleşik Krallık ve 
Türkiye arasındaki muahedenameyi imza ettikleri sırada berveçhi 
âti hususta mutabık kalm ışlardır :

Yukarıda adı geçen muahedename mucibince, Türkiye tarafın
dan alınmış olan taahhütler bu memleketin Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri İttihadı ile müsellâh bir ihtilâfa sürüklenmesini mucib 
olacak veya intaç edecek bir harekete onu icbar edemiyecektir.

îşbu Protokol Fransa, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında bu
günkü tarihle aktolunan muahedenamenin ayrılmaz bir cüz u ola
rak telâkki olunacaktır.

A nkara’da, üç nüsha olarak, 19 İlkteşrin 1939 tarihinde yapıl
mıştır.

R. Massigli
H. M. Knatchbull-Hugessen
Dr. Refik Saydam

Andlaşma Büyük Millet Meclisince 8 Kasım 1939 tarihli ve 3738 
sayılı Kanun ile tasdik edilmiş ve, 9. Maddesine uygun olarak, hu
kuken tasdiknamelerinin tevdii tarihi olan 16 Kasım 1939’da yürür
lüğe girmişti. Oysa, I No. lu Gizli Protokol ile andlaşma imzası tari
hinde fiilen yürürlüğe konulmuş bulunuyordu.

2 No. lu Protokol (meşhur Rus rezervi) ile, bu andlaşma gere
ğince Türkiye’nin üstlendiği taahhütlerin onu Sovyet Rusya ile si
lâhlı bir ihtilâfa sürükleyecek bir harekete zorlayam ayacağı kay
dedilmiştir.

Bu iki Protokol, andlaşma ile birilikte tasdik edilip bilahare ya
yınlanmıştır. Fakat, andlaşmaya bağlı diğer üç doküman yayınlan
mamıştır. Andlaşmayı Fransa adına imzalayan Büyükelçi Rene 
Massigli hatıratında bu protokol ve bölgeler hakkında şu bilgiyi ver
mektedir :

3 num aralı protokol ile, Andlaşmanm 5. maddesinde öngörülen 
Türkiye’ye yapılacak yardımın “bir Avrupa devletinin Bulgaristan 
veya unanistan hududuna varan askerî hareketi anından itibaren'’ 
başlayacağı kaydedilmiştir.
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“Özel bir Anlaşm a” CAccord Special) ile de, Türkiye’ye 25 Mil
yon Sterlinglik kredi; bu kredi ile alınacak malzemenin teslim za
manı ve şartları birlikte harbe girildiği zaman diğer yardımlar; 
Türkiye’ye ayrıca, mukabili tütün v.s. ile ödenmek üzere, 15 milyon 
Sterlinglik altın ihracı ve şartları; Kliring hesaplarının tesviyesi 
için  kredi konularına ait hükümler ve nihayet Türkiye’nin andlaşma 
ile üstlendiği taahhütlerin ancak âcil malzeme yardımı ve altın ik
razının verilmesinden sonra yürürlüğe gireceği hususu kaydedil
miştir.

Ayrıca bir de, askerî sözleşme (Convention m ilitaire) ile, çeşitli 
ihtimallerde M üttefiklerin işbirliği hali, ulaştırm a konuları ve Tür
k iye’de üslenme işleri tanzim olunmuştur. (*)

İsmail Soysal, Türkiye'nin dış münasebetleriyle ilgili başlıca siyasi andlaşmalar S. 283-289
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1939 YILINDA SOVYETLERLE 
İTTİFAK ANTLAŞMASI

Görüşmeleri Saraçoğlu’nun Moskova Seyahati

TÜRK - SOVYET ANTLAŞMA 
TEŞEBBÜSÜ

Sovyetler Birliği ile ilişkilerimiz 1939 yılının ortalarına kadar iş
birliği ve dostluk havası içinde devam etmiştir. Türkiye, bu anlayış 
içinde ve 1929 anlaşm asına tam bir sadakatla m illetlerarası alanda 
yapmış olduğu her önemli teşebbüsten daima Sovyetler Birliğini ha
berdar etmiş ve hattâ bu teşebbüslerine kuzey komşusunun da işti
rakini sağlam ağa çalışmıştır.

İngiltere ve Fransa’nın, Rom anya’ya garanti verdikten sonra, 
bu tem inata Türkiye’nin de iştiraki hususundaki m üracaatları ve 
verdiğimiz 15 Nisan tarihli cevabımızdaki, “K arar verebilmek için 
Sovyet Rusya’nın hattı hareketi tavazzuh etmesine bizim için birinci 
derecede ihtiyaç olduğu izaha lüzum göstermez. Biz bu husustaki 
m üracaatlarım ızda henüz tenevvür etmiş değiliz.” cümlesi ve yine 
aynı cevabımızda ileri sürdüğümüz şartlar arasında, Sovyetler Bir
liğinin işbirliğinin sağlanması hususunun da yer alması, Sovyetler 
ile ilişkilerimizde tarafım ızdan gösterilen işbirliği niyetini çok iyi be
lirtmektedir.

Ayrıca, îngilizlerin, Yunanistan’a bizim tarafım ızdan da teminat 
verilmesi için m üracaatları ve buna verdiğimiz cevap Dışişleri Ba
kanı Şükrü Saraçoğlu tarafından derhal A nkara’daki Sovyet Masla
hatgüzarına bildirilmiş (*) ve “Avrupa ahvali hakkında ve vaki ve 
melhuz tekliflere dair Sovyetlerce ne düşünüldüğünü öğrenerek bil
dirmesi” yolunda 13 Nisan’da Moskova Büyükelçimizede talim at ve
rilmiştir. îngilizlerin garantiler hakkmdaki bütün tekliflerinden ve 
bunlara verilen cevaplardan Sovyetler Birliğine bilgi verilmiştir.

(*) Nisan 1939 tarihli Mülakat Pıoseverbali.
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H atırlanacağı gibi 1939 baharında Sovyetler Balkanlarda duru
mu takviye etmek için son bir teşebbüse geçmişlerdir.

Sovyet M aslahatgüzarı Madam Olga Nikitnikova 15 Nisan’da 
M olotofun şahsi m esajını getirdiğini söyliyerek Cum hurbaşkanını zi
yaret etmiştir. Cum hurbaşkanı İnönü’nün bizzat tuttuğu nottan, 
M olotofun Balkanlar ve Karadeniz bölgesinde ortaya çıkan yeni 
durum muvacehesinde iki ülke arasında danışma yapılmasını, bir 
saldırıya karşı alınm ası gerekli tedbirlerin görüşülmesini ve gö
rüşme yerinin de Tiflis veya Batum  olmasını teklif ettiği anlaşıl
maktadır. înönü cevaben, “M olotofa teşekkür ederim, muhabbetle 
selâm söylerim, teklifi Hükümete derhal tebliğ edeceğim, Hükümet 
en büyük süratle cevabımızı bildirecektir. Şahsi m ütalâam  böyle 
bir konsültasyon faydalıdır ve lâzım dır” mukabelesinde bulunmuştur.

Molotof’a cevaben, m ülâkatı kabul ettiğimiz, ancak bunun 
Ankara veya İstanbul’da yapılmasını istediğimiz bildirilince, Molo
tof Saraçoğlu’nun “süratle” Moskova’ya gelmesini istemiştir. Sara 
çoğlu, 20 Nisan’da Madam Olga Nikitnikova’ya, Moskova’ya gitme
sinin kendisi için her vakit arzu edilebilir bir şey olduğunu, ancak 
Moskova ziyaretini atiye bırakarak bu defaki m ülâkatm  vakit ka
zanmak için ilk teklifleri veçhile Batum ’da yapılmasını muvafık 
gördüğümüzü bildirmiştir. (*)

Diğer taraftan, ortak bildiri konusundaki İngiliz tekliflerine 
verilecek Hükümet cevabım tesbit etmek am acı ile 21 Nisan’da 
Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanm m  da katılm ası ile top
lanan İcra Vekilleri Heyeti, “İngilizlere, muhtıramızda ve onların 
cevaplarında işaret edilen şerait tam am  olmak kaydıyla, prensip 
m utabakatı ifade olunmasını ve bu m utabakatta Ruslarla yapmak 
üzere bulunduğumuz tem aslar neticesinin mahfuz bulundurulmasını 
ve Hariciye Vekilinin Batum ’a giderek Ruslarla temas tesis etm esini” 
kararlaştırm ıştır. (*)

Ancak ertesi gün, Sovyet M aslahatgüzarı, Saraçoğlu’nu ziya
retle, “Moskova’yı ziyaret vaadini adeta senet ittihaz ettiklerini” ve 
kendisini m utlaka Moskova’da görmek istediklerini, ancak m ülâka- 
tı çabuk yapmak istediklerinden şimdilik Hariciye Komiser Muavi
ni Potemkin’i ayın 28’inde A nkara’da olacak şekilde göndermeğe 
karar verdiklerini söylemiştir.

(*) 20. 4 1939 tarihli Rîülâkat Proseverbali
{*) 23. 4. 1939 tarihli İcra Vekilleri Heyeti Toplantı mazbatası.
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1926 ila 1929 yılları arasında A nkara’da Büyükelçilik Müsteşarı 
olarak bulunmuş olan Potemkin, Moskova’dan ayrılmadan önce Bü
yükelçimize, “Sovyetlerin bilhassa ötedenberi kollektif emniyet ta
raf darı olup bunu İngiltere ve Fransa ve Türkiye ile beraber yap
m ak istediklerini, (*) Türkiye’nin de bu temayülde olduğunu anla
dıklarını, bu münasebetle Türkiye’nin muhik olan arzularının tat
mininin tabii ve lâzım olduğunu anlatıyor ve bu defa A nkara’da bu 
vaziyetlerin iyice m ütalâa ve bütün esasların ihzar edileceğini ümit 
ettiğini, A nkara’dan avdette Sovya-Bükreş yolu ile dönüp bu iki 
memleketi yaklaştırm ak için Türkiye’ye müzahir olmak istediklerini” 
ilâve ediyordu.

A nkara’da Potemkin ile 28 Nisandan 5 M ayıs’a kadar yapılan 
görüşme ve danışmalarda tam  bir görüş birliğine varılmıştı. Nite
kim, Başbakanın Büyük Millet Meclisindeki beyanatında ziyaretin 
neticeleri şöyle belirtilm ektedir :

“Büyük Komşumuz ve Dostumuz Sovyet Rusya ile en sıkı ve 
en samimi tem aslarda devam etmekteyiz. Müşterek gaye ve men
faatlerim iz, önünde teşriki mesai yolunun tam am en açık olduğunu 
bize isbat etmiş ve Sayın Misafirimiz (Potem kin)’in A nkara’da ge
çirdiği günler zarfında aramızda tam bir görüş ve anlayış beraber
liği olduğu ve yarınki siyasetimizin de bu esas dairesinde inkişafa 
namzet bulunduğu tesbit edilm iştir.”

Görüşmeler sonunda yayınlanan resmî bildiride, “Türk ve Sov
yet devlet adam larının bu tem ası esnasında iki dost memleketin Hü
küm etleri arasında beynelmilel meseleler ve Türk-Sovyet münasebet
lerini alâkadar eden hususi m eseleler hakkında görüş beraberliği 
mevcut olduğu bir kere daha müşahade ve tesbit edilm iştir” den
mekte idi.

Pötemkin’in A nkara’dan sonra Sofya, Bükreş ve Varşova’ya yap
tığı ziyaretler olumlu bir sonuç vermemiştir. Romanya Hariciye Na
zırı G afencu’yla görüşmesinde, Balkan A ntant’mm desteklenmesi- 
üzerinde ısrarla durduktan sonra “Bulgarlar komşulariyle daha

(*) Bu arada Litvinof, 17 Nisan'da Moskova'daki İngiliz Büyükelçisine bir ittifak and- 
laşması için şartlarım bildirirken, aynı gün, Berlin'deki Sovyet Büyükelçisi, Alman Ha
riciye Müsteşarı Weizsacker'e, iki memleket arasındaki ilişkilerin normal olmaması 
için sebep göremediğini söylüyor. Aynı fikir 17 Mayısta Sovyetlerin Berlin Büyükelçiliği 
müsteşarı Astakhov tarafından Alman Ticaret Temsilcisi Schumrre'ye de ifade edil
miştir.
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sıkı bağlantılar kurm aya eskisinden de az m üsaittirler.” demiştir. 
(*) Potemkin, ayrıca, Molotof’un, devam halinde olan Türk-İngiliz 
görüşmelerini tasvip etmekle, Türkiye ile Sovyetler arasındaki ya
kın dostluğun ve Litvinof devrindeki siyasetin devam ettiğini gös
terdiğini de sözlerine eklemiştir.

Potemkin’in Varşova’daki görüşmelerinde ise, PolonyalIlar, ne 
Almanya’ya karşı Sovyetlerle, ne de Sovyetlere karşı Almanya ile 
bir pakta girebileceklerini belirtiyorlar. PolonyalIlar kendi bakım 
larından Potem kin’le görüşmelerinden memnundurlar ve Polonya 
Hariciye Nazırı Beck, Almanya ile Polonya arasında bir harp ha
linde Sovyetlerin hayırhahane tutumuna güvenebileceklerini Po
tem kin’in kendisine söylediğini ifade etmiştir.

Sonuç olarak, Potemkin, bu dört memlekete yaptığı ziyaretler
den ortak güvenlik politikası bakımından sadece Türkiye’den olum
lu bir sonuçla ayrılabilmiştir. Bu arada İngiliz ve Fransızlarla bir an
laşm a akdine mütedair Sovyet Tem asları devam etmektedir.

14 M ayıs’ta Sovyetler, İngiliz tekliflerinde karşılıklı yardım 
esasının olmadığını, ne İngiliz ve Fransızlarla, ne de Polonya ile kar
şılıklı yardım paktı bulunmadığına göre Romanya ve Polonya’ya 
yardımın Sovyetlerce karşılıksız olarak taahhüt edilen bir yardım 
olacağını belirtmişlerdir. Bilindiği gibi İngiliz-Fransız Sovyet müza
kereleri, Alman-Sovyet paktının im zalanm asına kadar uzayıp git
miştir.

12 M ayıs’ta, Türk-İngiliz görüşmelerinin başarı ile sonuçlan
masının Sovyetlerde de ümitleri arttığı görülmüştür, yapılacağ] bil
dirilen Türk-İngiliz Antlaşm ası İzvestiya’da övüldüğü gibi, İngiltere’
de de Sovyetlerle yapılacak Antlaşm aya doğru bir adım telâkki edil
miştir. Fakat yeni İngiliz-Fransız teklifleri, Sovyet itirazlarını karşı
layacak bir yönde gelişmemiş ve Sovyetlerin teklif ettiği, askeri söz
leşmenin im zalanm asına değin siyasi sözleşmenin geçerli olmaması 
ve “dolaylı saldırı” (*) noktaları kabul edilmekle beraber, yaz bo
yunca aralıklı olarak devam eden ve 27 Temmuz ve 2 Ağustos’ta Mo- 
lotof’la yapılan siyasi görüşmeler askeri görüşmelerin başlam asına 
değin kesin bir sonuca bağlanam am ıştır. Bu arada Berlin’deki Sov
yet Sefareti Müsteşarı Astakhov, 26 Temmuz’da tekrar A lm anlarla

(*) Gafencu, Prélude s. 239-41, Derniers jours de L'Europe, s. ISS-'fOS.
(*) Sovyetler, garanti edilecek devletlerden kirinde, Almanya'ya yararlı bir Hükümet 

darbesinin dahi bir tecavüz sayılarak garanti hükümlerinin yürürlüğe girmesi kay
dında ısrar etmişlerdir.
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tem asa geçmiş ve yarı resmi m ahiyette olmakla beraber, Ağustos 
sonunda iki memleketin yapacağı anlaşm anın temelleri, nüfuz sa
haları da dahil olmak üzere, ortaya çıkmıştır.

Sovyetlerin, bir taraftan  Potemkin’in bıraktığı yerden, Türk- 
Sovyet Paktı görüşmelerine yeniden başlam a teşebbüsü, diğer ta
raftan, Alm anlarla mı, yoksa İngiliz-Fransızlarla mı anlaşm aya ni
yetli olduklarına tam teşhis koymağa imkân bırakm ayan iki taraf
lı teşebbüsleri Ağustos ayının sonlarına kadar devam etmiştir.

Sovyet Büyükelçisi Terentieff 4 Ağustos!da Saraçoğlu’nu ziya
ret ederek Potemkin ile konuşulan esaslar dahilinde bir yardımlaşma 
paktı yapmak için kendisinin Moskova’yı ziyaretinin beklendiği ha
tırlatm ası üzerine (*) Bakanlar Kurulu, “Bu asistans sahasının 
Türkiye için mümkün olduğu kadar mahdut sahada olmak tavsiye
siyle, Sovyetler ile umumi asistans Paktı yapılm asına ve icap eder
se Hariciye Vekilinin Moskova’ya gitmesine” karar vermiştir. 10 
Ağustos’da Sovyet Büyükelçisini kabul eden Saraçoğlu, Molotof’- 
dan kendisine süratle bir ön proje göndermesini rica ettiğini ve bu
nu tetkik ettikten sonra Moskova’ya gideceğini söylemiş, 13 Ağus
tos’da Sovyet Büyükelçisi bir ön proje vermeğe hazır olduklarını an
cak bundan önce bazı suallerinin tarafım ızdan cevaplandırılmasını 
istediklerini beyanla beş madde halinde sözkonusu soruları sözlü 
olarak bildirmiştir. Aynı soruları 24 Ağustos’da (*) bu kere yazılı ola
rak  veren Terentieff’e cevabımız, daha önceden bu sorular hakkın
da Bakanlığın m ütalâası alınmış olarak, ertesi gün yazılı olarak 
bildirilmiştir.

Sovyetlerin soruları, bunlar hakkında Bakanlık görüşleri ve 
sonuçta verdiğimiz cevaplar o tarihteki dış siyasetimizin esasları 
ve gerek Batılılar, gerek Sovyetlere karşı tutumumuz hakkında fi
kir vermesi sebebiyle aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

SORU I

Türkiye Hükümeti ikili asistans misakım  nasıl telâkki ediyor? 
Sırf tecavüze karşı tedafüli bir misak mı yoksa gayrı tedafüi bir mi- 
sak mı?

(*) 4. 8. 1939 tarihli Mülakat Proseverbali.
{*) 12 Ağustos'da Asiokhov Sovyetlerin müzakereye hazır olduğunu Alınanlara bil

diriyor.
{*) Sovyei-AImcm Saldırmazlık Paktının ilâm günü.
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— Bakanlık M ütaleası :

Şüphesiz ki akdi derpiş edilen iki taraflı Paktın gayesi tehlike
yi defetmektir. Ancak Paktın tazammun ettiği m üdafaayı dar ma- 
nasiyle her iki tarafın  ülkesine vaki olacak bir aggression’a hasret
mek doğru olmaz. Karadeniz ve Boğazların iki akid tara f için emnü 
asayişlerinin en hassas hattâ hayatî mmtaSşası olduğuna nazaran 
gerek doğrudan doğruya bu m mtakada, gerek bu m ıntıkadan gayri 
bir sahada tehaddüs edip bu m ıntakaya m atuf ve müteveccih bir 
harb m utlaka tarafeynin emniyetini tehdid edeceği cihetle tarafeyn
ce bu tehlikeyi önlemek üzere tedafüi vaziyetin alınmasını, yeni teş
riki mesai ederek birbirine muavenet ve müzaheret etmelerini istil
zam eder. Bu itibarladır ki Sovyetlerin sualine, “Karadeniz ve Bo
ğazlar m m takasm da tarafeyni akideynin hayati emniyetlerini teh
did eden her vaziyette,” mealinde bir cevap derpiş edilebilir ki bu 
formül hem Karadeniz ve Boğazlar m m takasm da doğrudan doğru
ya Türkiye veya Rusya arazisine vaki olacak bir taarruz veya bu 
m m takâlarda iki veya, daha ziyade Devlet arasında bir harb veya bu 
m m takadan gayri bir sahada başgösterip gayesi ve seyri itibariyle 
bieyyihalin ve sarahaten bu m m takalara m üteveccih olduğu tebey- 
yün eden beyneddüvel ih tilâflara da şamildir. Bu m aruzatın derhal 
davet ettiği bir m ülâhaza vardır : o da Boğazlar ve Karadeniz mın- 
takası tabirinin izahı ve nev’am asistans sahasının tahdidi keyfiyeti
dir ki, bu, meselenin daha ziyade teknik bir m ahiyeti olmak itibariyle 
Erkânı Harbiye Anlaşm alarının hini akdine derpiş edilmelidir.

Nihai cevabımız

Mösyö Potemkin’e ve Büyükelçi Terentieff’e izah etmiş olduğu
muz veçhile Türk-Sovyet m isakı mahdud bir sahada tesirlerini icra 
etmeli ve binaenaleyh mahdud mesuliyetli olmalıdır. Aktedilecek te
dafüi m isak tecavüzün geniş bir anlayışına istinat edebilir.

SORU II

“Türk-Sovyet m isakı muhtemel bir Îngiliz-Fransız-Sovyet misa- 
kına dayanarak mı, yoksa kâm ilen m üstakil olarak mı aktedilme- 
lidir?”

Bakanlık mütaleası ;
«a»

Mevzuubahis olan Paktın Türkiye ile Sovyet Rusya’nın mahdud 
ve muayyen bir sahada m üşterek m enfaatlerini korum ak için akdi 
derpiş edildiği cihetle bunun ilcaatı siya,siyye ile bir tarafdan Tür
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kiye’nin ve bir tarafdan da Rusya’nın ayrı ayrı İngiltere ve Fransa 
ile müzakere edegelmekte oldukları Paktların mukadderatı ile doğ
rudan doğruya alâkadar olmaması gerekir. Şu kadar ki : Bu Türk- 
Sovyet Paktının, hali inkişafda bulunan siyasi m üzakereler netice
siyle tabiatiyle m urtabit bulunacağı ve halen görüşülmekte olan 
Sovyet-Fransız-İngiliz ve Türk-Fransız-İngiliz anlaşm alarının tahak
kuku halinde bununla hem ahenk bulunması lüzumu hasıl olacağı 
derkârdır. Bugünkü vaziyete göre, müstakil bir şekilde olması der
piş edilen Türk - Sovyet Paktının halen akdi bir tarafdan İngiliz- 
Fransız ve Ruslar ve diğer taraftan  da Fransız-İngiliz Hükümetleri 
ve Hükümeti Cumhuriye ile devam edegelmekte olan m üzakeratm  en
camı üzerine tesir etm ekten hali kalm ayacağı ve hattâ Türk-İngiliz- 
Fransız Anlaşmasının tahakkuk ve Sovyet-İngiliz-Fransız Anlaşma
sının neticelenmemesi ihtimalinde tahassül edecek muvazenesizlikte 
m üstakil bir Türk-Sovyet Paktının bizim için ayrıca bir kıymet irae 
edeceği de bir m ütalâa olarak varidi hatır olabilir.

Nihaî cevabım ız:

M isak üçlü m isaklarm  her ikisinden müstakil olabilir, onlarla 
m urtabit da şu kadar ki, birinci şıkda dahi Türk-Sovyet misakmm 
üçlü m isaklarla hem ahenk olması lâzımdır.

SORU III

Misak yalnız denize mi m ünhasır olacaktır, yoksa karaya da 
şamil olacak mıdır?

Bakanlık M ütaleası:

Mevzuubahis olan Pakt birinci bendde tasrih edildiği veçhile Ka
radeniz ve Boğazlar m m takaşm a arız olacak karadan ve denizden 
ve hatta havadan herhangi bir tehlikeyi d efe  m atuf olduğuna naza
ran Paktın denize, karaya ve hatta havaya şamil olması gerekir.

Nihaî cevabım ız:

Birinci fıkrada münderiç saha ve mesuliyet tahdidi gözönünde 
bulundurulmak şartiyle asistans deniz ve kara m uharebelerini istih
daf edebilir.

SORU VI

Misak yalnız tarafeynden birine doğrudan doğruya vaki olan 
tecavüze mi taalluk edecektir? Yoksa tarafeynden birinin mütecavize
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.karşı, mevcut taahhütler mucibince bir komşu devlete yardım netice
sinde harbe girmesini de derpiş edecek midir?

Bakanlık m ü taleası:

Paktın yalnız tarafeynin biri doğrudan doğruya hücuma maruz 
kaldığı zaman mı harekete geçeceği, yoksa teahhüdlerden dolayı bir 
taraf harbe girerse diğerinin de girmeğe m ecbur olup olm ayacağı su
aline :

i) Türk-Fransız-İngiliz anlaşm alarının tahakkuku halinde 
Türkiye’nin alacağı taahhüdler dolayısiyle harbe girmesi,

ii) Balkan Misakı icabı olarak Türkiye’nin almış olduğu taah
hüdler dolayısiyle harbe girmesi,

iii) Sovyet-Fransa-İngiltere anlaşm alarının tahakkuku halinde 
Sovyet Rusya’nın alacağı taahhüdler dolayısiyle harbe girmesi ihti
m alleri derpiş edilmek suretiyle cevab verilebilir.

Şöyle k i :

Bu her üç ihtimalde tarafeynden birinin taahhüdleri dolayısiy- 
le girdiği harp balâda birinci suale verdiğimiz cevabda arzedilmiş 
olduğu veçhile muayyen ve mahdut Karadeniz ve Boğazlar mmta- 
kâsını tehdid ediyorsa diğer âkidin de harbe girmeğe m ecbur ola
cağı tabii olmakla Paktın, “yalnız âkid taraflardan birinin doğrudan 
doğruya hücuma maruz kaldığı zam an” harekete geçmesi varid 
olamaz, Binaenaleyh Paktın hem âkid taraflardan birinin Karadeniz 
ve Boğazlar m mtakasm da doğrudan doğruya taarruza maruz kaldığı 
■ahvalde ve hem de balâda arzedildiği şekilde taahhüdleri dolayısiyle 
harbe, girdiği ahvalde tatbik edilmesi lâzımdır.

Nihai cevabımız ;

Yine aynı tahditler dahilinde m isak tarafeynin taahhütlerinden 
mütevellit harplere de teşmil edilebilir.

SORU V

“Eğer M isak komşu devletlere yardımı da tazammun edecekse, 
Türkiye’nin buraya ithal edeceği komşu devleler bilhassa hangileri
dir?”

Bakanlık M ütaleası: -
' Vaziyetimiz bu suretle m ütalâa edilince hangi komşu memleket 

için Sovyetler ile birlikte harbe gireceğimize dair olan sual varid de
ğildir. Çünkü hedef şu veya bu memleket için harbe girm ek veya 
girmemek değil, Karadeniz ve Boğazların emniyetini m uhafaza ol
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duğuna göre bu m m takaları telıdid eden her tecavüzü önlemetk üze
re Ruslar ile birlikte icab eden m üdafaa tedbirlerini alm ak üzere der
piş edilen Paktın harekete geçmesi icab etmektedir.

Nihai cevabım ız:

Halihazırda Türkiye’nin taahhütleri Türkiye-İngiltere ve Türkiye 
Fransa beyannam elerile Balkan m isakm a münhasırdır. Yine birinci 
fıkrada kaydı ihtirazi tahtında bu taahhütlerin Türk-Sovyet Misakı- 
nı harekete geçirmesi rnuktezidir.

Türkiye-İngiltere-Fransa nihai misakile Sovyetlerin kabul etmiş 
olacağı bundan sonraki Türkiye taahhüdleri aynı netayici tevlit 
etmek üzere bugünkü taahhütlere inzimam edecektir. Sovyetlerin 
aynı m ahiyetteki taahhütleri için de vaziyet bu olacaktır.”

Diğer taraftan Moskova Büyükelçimize talim at gönderilerek, 
‘‘bir taraftan bu işi (verdiğimiz cevapları) takip ederek, diğer taraf
tan her vasıtaya baş vurarak gerek bu Pakt ve gerek Sovyetlerin 
umumi ve bilhassa bize karşı politikası hakkında teşhis koymağa 
çalışm ası” bildirilmiştir.

Moskova Büyükelçimizin bu talim at üzerine A nkara’ya gönder
diği telgrafındaki m ütalâalarile umumi vaziyeti ve Sovyetlerin tu
tumunu isabetli bir şekilde değerlendirdiği anlaşılm aktadır. Moskova 
Büyükelçimiz Haydar A ktay’m telgraflarından alm an aşağıdaki kı
sım lar son derece ilgi çek icid ir:

“Sovyetler ikili bir Pakt akdi meselesini lâyık olduğu ehemmiyet 
ve süratle takip edeceğim, Ancak, ........................  Sovyetlerin Alman
larla  imza ettiği Ademi Tecavüz Misakı her hangi bir devletle asis- 
tans esasına müstenit bir anlaşm a akdini manidir, mülâhazasında- 
ym ı”

“Evvelki gün gördüğüm Almanya Sefiri, Rusların kendilerile 
çoktan beri bu vadide anlaşm ak istediklerini ve hatta Haziran son
larında Moskova tarafından yapılan bir teklifi Hitlerin reddetmiş 
olduğunu söyledi. Samimi olduğuna kani bulunduğum işbu beyanat 
Rusların, İngiliz ve Fransızlarla müzakere ederken diğer taraftan  da 
A lm anlarla görüşmekte olduklarına bir delildir. Biraz sonra, Tür
kiye’ye yapılmış olan teklifin de ne dereceye kadar samimi olduğu, 
şeraiti maruza içinde mevzuubahis Paktın akdine yanaşıp yanaş
mayacakları ile anlaşılacaktır.”

“Molotof beni bugün (5 Eylül) kabul e t t i   Türkiye ile Sov
yetler arasındaki münasebatm  gayet dostane olduğundan ve münase-
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batın aynı tarzda, cereyan edeceğinden bahsederek sözü aramızda 
akdolunacak Pakt meselesine intikal ettirdi ve vaziyeti umumiyede 
hasıl olan tebeddül dolayısiyle bu mesele için yeni bir esas aram ak 
lâzımgeldiğini söyledi.

Verdiği izahata teşekkür ettim ve Hükümetimin de aynı dostluk 
hissiyati ile mütehassis bulunduğunu beyan ettikten sonra m üna
sip bir lisanla vaziyetteki tebeddülden bahs ile yapacağımız Pakdm 
akdine Alman-Sovyet Ademi Tecavüz Misakmm mâni teşkil ettiği
nin mi kasdolunduğunu sordum. Müşarünileyh derhal mezkûr Mi- 
sakm komşu ve dost Türkiye ile bir muahede akdine mani olmaya
cağını beyan ve yeni bir esas aranılm ası lâzımgeldiğini tekrar etti.”

“Türkiye ile bir Pakt akdi meselesi, müşarünileyh (Molotof) un 
ifadesinden do anlaşılacağı veçhile, şimdilik vakti ahare talik olun
muştur. Yeni esaslar aranılm ası kaydi, m üzakerata inkıta mahiyeti 
vermemek ve dostluk hissiyatını rencide etmemek fikrine müstenit 
olsa gerektir.”

Sovyet Hariciye nazırının bu sözlerini, Büyükelçi iyi niyetle tef
sire tmektedir : F a k a t : “yeni esaslar” deyiminin anlamı, kısa zam an
da biraz daha aydınlığa kavuşacaktır.

Aktay-Molotov görüşmesinden bir gün evvel A nkara’da, Sov
yet Büyükelçisi gerek Cumhurbaşkanına, gerek Dışişleri Bakanına 
verdiği 4 Eylül tarihli bir sözlü notada, Türkiye’nin esasen İngiltere 
ve Fransa ile anlaşmış olduğu, ve bunu yaparken Sovyet Hükümetini 
haberdar etmeği uygun görmediği yolunda bir tarizde bulunuyordu. 
(*) Alman-Sovyet saldırmazlık paktının da, “İngiltere ve Fransa ile

{*) Sovyet şifahi notasında. Pakt teklifinin Alınanlardan geldiğinin belirtilmiş olması 
dikkat çekicidir. 4 Eylül tarihli Sovyet şifahî notasında bu itham ile ilgili ilginç bir 
diplomatik hadiseye burada kısaca yer vermek faydalı olacaktır. Potemhin 28 Nisan-S 
Mayıs tarihleri arasında ziyareti sırasında, «İngilizlerin bize doğrudan doğruya mü
racaatlarından evvel . . . .  bizim ve Sovyetlerîn birçok Tekliflere maruz kalmamız mu
hakkak olduğunu . .. ve vaki ve melhuz tekliflere dair Sovyetlerîn ne düşündüğünü» 
Öğrenmek istediğimiz yolunda Apaydm'a verilen talimat ve onun yaptığı ieşebbüsslerden 
malûmatı olmadığım söylemiştir. Bunun üzerine Moskova Büyükelçiliğimizden durum 
tahkik edilmiştir. Apaydın cevabı telgrafında şu bilgiyi vermektedir. « . . .  telgraf name
leri 14 Nisan'da alınmış ve aynı gün ben hasta olduğumdan Müsteşar Karabuda tarafın
dan Şark Dairesi Direktörü Mösyö MîsMyeviç'e derhal Mösyö Litvinof'a iblağı ricasıyla

■ ■ ■ a , ,tebliğ olunmuştur. Ayın 19'unda (Nisan) bendeniz Litvinof'u gördüğüm zaman da bun
dan bahsolunmuş ve Sovyetlerden malûmat istenmişti. Bu hususta verdiği malûmatı telg
raflarla da arzetmiştim. . . . .  keyfiyeti Mösyö Miskiyeviç'ten sordum . . . Litvinof'a 
anlattığım, her halde meselede bir suiteiehhüm olacağını, bunu kendisinin tashih edip 
yarın Potemkin'e (4 Mayıs) yazacağım  . . . söyledi.»



yapılan müzakerelerden olumlu sonuç alınamadığından İngiltere ve 
Almanya’nın Sovyetler Birliğine karşı muhtemel bir komploya giriş
melerini önlemek amacile, Alm anlarla bir saldırmazlık paktı teklifini 
kabul etmeyi im kân dahilinde gördükleri” şeklinde bir izahı yapıldık
tan sonra, M olotofun Aktay’a sözlerinin tekrarı olan şu ifadelerle 
devam ediliyordu :

‘‘Tamamen değişmiş olan m illetlerarası durumun Sovyetler Bir
liği ile Türkiye arasında mevcut dostane ilişkiler meselesinin bun
dan iki hafta önce taraflarca belirtilenden daha başka bir tarzda 
ele alınm asını icap ettirdiği izahtan varestedir.”

Ayrıca, taraflarca iyi niyetle hareket edildiği takdirde karşı
lıklı yardımlaşma hususunda, ortak bir anlaşm a zemini bulmanın 
mümkün olacağı da ekleniyordu.

Sovyet notasının bu yeni ve alışılmadık tonu, gerçeğe aykırı ve 
haksız olduğu şüphe götürmeyen itham larla başlayıp arkasından 
yeni düşüncelerin bir muamma gibi ifade edilmesi dikkati çekicidir. 
Fakat dostluk İlişleriyle hareket etmek isteyen ve Sovyet dost
luğunu kaybetme sorumluluğunu her ne olursa olsun üzerine almak 
istemiyen Ankara, işi hüsnüniyetle telakki etmekte devam etmiştir. 
Nitekim, Sovyetîerin bu şifahi notasına cevabımızda, Türk Sovyet 
ilişkilerinin yeni bir esasa dayandırılması ve bunu şekillendirecek 
ortak bir anlaşm a zemini bulunması konusundaki Sovyet Hüküme
tinin görüşünü tam amen belirtildikten sonra, “Boğazlar bölgesine 
ve Balkanlar üzerine dışardan vaki olacak bir tecavüze karşı Türkiye 
ve Sovyetler Birliği arasında karşılıklı yardımlaşmanın, zikri geçen 
ortak zeminin ifadesini teşkil edeceği noktai nazarının da kezalik 
paylaştığımız” bildirilmiş ve Büyükelçi Terentieff’in yapmış olduğı^ 
telkini tamamen karşıladığı inancı ile dört maddelik bir anlaşma 
projesi teklif ed ilm iştir:

Birinci maddeye göre, bir Avrupa ülkesi tarafından Karadeniz 
ve Boğazlar bölgesinde Türkiye ve Sovyetler Birliğine karşı vuku 
bulacak bir tecavüz hareketi halinde yüksek Âkid Tarafların yekdi
ğeri ile bilfiil işbirliği yapması ve yedi iktidarında bulunan bütün 
yardım ve m üzahereti göstermesi,

İkinci maddeye göre, Bir Avrupa ülkesi tarafından bölgesinde 
Türkiye veya Sovyet Birliğine karşı vukubulacak bir tecavüz 
hareketi halinde Yüksek Âkid Tarafların  yekdiğeri ile bilfiil işbirliği 
yapması ve yedi iktidarlarında bulunan bütün yardım ve rnüza- 
hareti göstermesi, ,



Üçüncü maddeye göre, Türkiye tarafından birinci ve ikinci mad
deler gereğince alınmış olan taahhütlerin, İngiltere veya Fransa ile 
m üsellah bir ihtilâfı sürüklemesini mucib olacak veya intaç edecek 
bir harekete Türkiye’yi icbar edemiyeceği,

Dördüncü maddeye göre de, bu anlaşm anın 15 yıl için geçerli 
olması ve zımni m uvafakat yolu ile beş yıl daha uzatılması öngörü
lüyordu, Sovyetlere 25 Ağustos tarihinde verdiğimiz cevaplarda ta
sarlanan pakt ile, bu yeni teklifteki pakt arasında en önemli fark, 
birincisinde pakt alanının “mahdut saha” şeklinde gösterilmesine 
karşılık, şimdi “Boğazlar Bölgesine ve Balkanlar üzerine dışardan 
vaki olacak bir tecavüze karşı” olarak tasrih edilmesidir. Binaena
leyh, Türkiye, iki teklif arasında meydana gelen yeni siyasi duru
mun, İngiliz-Türk ön anlaşm alarında ifadesini bulan tercihlerini 
esasdan değiştirecek nitelikte görmemektedir.

Yine aynı notada,Sovyet Büyükelçisinin 4 Eylül tarihli notasın
daki Türkiye’nin Sovyet Hükümetine haber vermek lüzumunu his
setmeden İngiltere ve Fransa ile tam bir anlaşm a yapmış olduğu 
yolundaki tariz de şöyle cevaplandırılıyordu :

“Cumhuriyet Hükümeti harici m ünasebatı konusunda Sovyet 
Hükümetini haberdar etmek hususunda hususi bir ihtimam göster
miştir. Romanya’ya verilen ültimatom, Arnavutluğun işgali ve Kor- 
fu üzerindeki tehdit hadiselerinin akabinde İngilizler tutumumuzu 
istifsar etmişlerdir. Bütün bunlar hakkında dostumuz Sovyetlere 
gecikmeksizin m alum at verdik, hattâ Sovyet Hükümetinden, İngi- 
lizlerin muhtemelen bize veya kendilerine yapabilecekleri, ister mün
ferit ister müşterek mahiyette olsun, bir anlaşm a teklifi karşısında 
tutumunun ne olacağını da sorduk. Diğer taraftan, İngilizlerle asis- 
tans’a m üteallik müzakeratımız esnasında ve bununla ilgili bütün 
yazışm alarda Sovyetlerin de buna iştiraki şartını ileri sürdük.

Bütün bu hususlar, Mösyö Potemkin’in A nkara’yı ziyareti sı
rasında kendisi ile benim aram da bir etüd mevzuu teşkil etmiştir. 
Esasen Mösyö Potemkin bu etüdden hem evvel hem sonra gerek 
Cumhurbaşkanımıza gerek bana tutumumuzu, “correcte, loyale ve 
am icale” bulduğunu ifade etmiştir.

Sovyet Hükümetinin de, kendi tarafından, İngiliz ve Fraıısız- 
lara, Türk iştiraki şartını ileri sürdüğünü müşahade etmiş olmakla 
tam amen tatm in olduğumuzu burada belirtmeğe bilmem hacet var 
m ı?”
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Diğer taraftan, Sovyet notasının itham  edici tonunun sebebi, 
Molotof’un Alman Büyükelçisine söylediklerinden sonra, biraz daha 
açıklık kazanıyor, 2 ve 5 Eylül’de Schulenburg; Molotof’la görüşerek 
Türkiye’nin daimi tarafsızlığını temine çalışm alarını istemiş ve bu
nun bilhassa, denizden Romanya’ya gelecek yardımın Boğazlardan 
geçmemesi için şart olduğunu belirtmiştir. Schulenburg, Molotof’un 
cevabını şöyle naklediyor: “Sovyet Hükümeti Türkiye üzerinde hatırı 
sayılır nüfuza sahip olduğunu ve bunu bizim arzuladığımız bir istika
mette kullandıklarını söyledi. Molotof, ayrıca, Türkiye ile Sovyetler 
arasında sadece bir saldırmazlık paktı olduğunu da ilâve etti; bir kar
şılıklı yardım paktı için m üzakereler bir müddettenberi devam etmek
te ise de bir netice vermem iştir.” (*)

Schulenburg, Molotof’un resmen Türk-Sovyet görüşmelerini 
teyid ettiği 2 Eylül tarihli telgrafının sonuna, “bu beyanların Türk
lerle görüşmelerde kullanılm am ası” ricasını da eklemeyi unutma
mıştır.

M olotaf’un bu sözlerinden ve Schulenburg’un ısraralarından 
Sovyetlerin, Saraçoğlu’nun gelişinden daha 20 gün önce Alman bas
kısına maruz kaldığını ve Alman taleplerini yerine getirtneye çalı
şacaklarım  vaadettiklerini göstermektedir. (*) Esasen, Alman re
zervi ile ilgili olarak Molotof, bunu Saraçoğlu’na açıkça söyleyecek
tir.

17 Eylül günü, Stalin, Alman Sefirini pakt teklifimizden haber
dar ederek, Sovyetlerin tekliflerim izi pek tatm inkâr bulmadıklarını 
ve İngiliz-Fransız rezervine mukabil Alman rezervi koydurmak ni
yetinde olduklarım söylemiş, ve pakt hakkında Almanların görüşü
nü sorduktan sonra, Türkiye’nin tarafsızlığının temini için paktın 
faydalı olacağını ifade etmiştir. (*) Almanlar, meselesinin İtalyan
larla açıkça görüşülmesi gerektiğini, onlar kabul ederse, esas fikri 
kabul ettiklerinin söylenebileceğini, fakat Sovyetler tarafından Al
man rezervine ilâve olarak İtalya ve Bulgaristan rezervi konmasının 
“parite”yi sağlıyabileceğini Moskova’daki Büyükelçilerine bildirmiş
lerdir.

Hernekadar Moskova Büyükelçimiz Sovyetler Birliğinin Alman
ya ile 23 Ağustos’da imzaladığı saldırmazlık anlaşm asından sonra 
Türkiye ile bir pakt imzalamaya yanaşm ayacağı görüşünü ileri sü

{*) Nstzi-Sovieî Relatims 1939-194!, s, 88 
(*) Nazî-Soviet Relations, 1939-1941. s. 83-87
(*) A.g.e. s. 97.
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rüyorsa da, Sovyet Büyükelçisinin 15 Eylül tarihinde Saraçoğlu’nu 
yeniden ziyaret ederek, Molotof’un davetini tekrarlam ış olması, gö
rüşmeleri kaçınılm az hale soktuğu gibi tarafımızdan, Sovyetlerle 
bu görüşmelerin hiç olmazsa karşılıklı durumların anlaşılm asına yar
dım edeceği düşüncesini geçerli kılmıştır.

Dışişleri Bakanı Saraçoğlu, refakatinde Genel Sekreter Yardım 
cısı Cevat Açıkalm, Birinci Daire Genel Müdürü Feridun Cemal 
Erkin, Özel Kalem Müdürü Zeki Polar ve Sovyet Büyükelçisi Terentieff 
olduğu halde 22 Eylül de özel bir Sovyet savaş gemisi ile İstanbul’dan 
hareket ederek Odessa’ya, 25 Eylül’de de Moskova’ya varmış ve Sov
yet Hükümet Erkânı, Balkan Paktı ve Sadabat Paktı tem silcileri ve 
Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi tarafından karşılanm ıştır.

İlk tem aslar samimi ve iyimser bir hava içinde cereyan etmiştir. 
Türkiye Dışişleri Bakanı ilk intihalarını A nkara’ya şu şekilde akset
tirm ektedir :

“Henüz esasa temas edilmemiş olmakla beraber, bugün 12’den 
2’ye kadar Başvekil ile yapılan konuşm aların ve m üzakeratm  fevka
lâde dostane bir hava içinde geçtiğini ve işbu ilk tem ası müteakip 
öğle yemeğinin de keza samimi tezahürata vesile olduğunu ve müza- 
kerata bu akşam saat dokuz buçukta Krem lin’de devam olunacağını 
arza m üsaraat eylerim .”

Aynı gün (26 Eylül) akşam yemeğinden sonra yapılan ve üç 
saat süren toplantıya Saraçoğlu ve Molotof’a ilâveten iki Hariciye 
Komiseri Muavini ve iki tarafın  Büyükelçileri iştirak etmiştir. Bu 
toplantıda, daha ziyade Türk tarafın ı dinlemeyi ve hazırlanm ış Türk- 
İngiliz-Fransız ittifakının hükümlerini öğrenmeyi tercih ettikleri an
laşılan Sovyet tarafı, İngiliz ve Fransızlara karşı alacağımız taah- 
tüdleri biraz şumullü bulduklarını ve Rus rezervi maddesini de 
yeter ölçüde tem inatlı görmediklerini belirtmişlerdir. İki celse devam 
eden müzakerelerden sonra Molotof durum hakkında aydınlandı
ğını söyliyerek konuyu Hükümetine arzedeceğini ve Hükümetinin 
görüşünü aldıktan sonra, Türk-Sovyet paktı hakkında ertesi gün veya 
iki gün sonra konuşacağını söylemiştir. Bu görüşmeyi takip eden 
gün Alman Hariciye Nazırı Ribbentrop Moskovaya gelmiştir.

Molotov’un Ribbentrop ile yaptığı görüşmelerden sonra 28 Ey
lül’de im zalanan yeni anlaşm a ve gizli protokoller Sovyetler bakı 
mmdan iki ülke arasında 1941 Haziran’m a kadar sürecek pek verimli 
ittifakın hudutlarını kesinleştirmiştir. (*)

(*) Expansion and Coexistence, Adam B. Ulam. Sayfa 284.
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Alman-Rus İttifakının dünyaya duyurduğu açık bildiride Po
lonya’nın çökmüş olması karşısında, bir taraftan  Almanya, diğer 
taraftan İngiltere ve Fransa arasında halen varolan savaş haline 
soıı vermenin bütün halkların gerçek yararına olduğu belirtildikten 
sonra, iki ülkenin gayretlerinin semeresiz kalm asından İngiltere ve 
Fransanm  sorumlu olacaklarını bildiriliyor ve savaşın devamı halin
de ise gereken tedbirleri alm ak için devamlı olarak istişarelere giri
şecekleri kaydediliyordu.

Sovyetlerin Ribbentrop ile yaptığı çetin m üzakereler ve varılan 
anlaşm alardan elbette bilgisi olmayan fakat bu olaylardan sonra 
muhtemelen, Sovyetlerin Türkiye ile bir antlaşm a yapmaya eskisi 
kadar istekli olmayacağını düşünen Saraçoğlu’nun, görüşmelerin 
yeniden başlatılm am ış olmasından sabırsızlık duyduğu 29 Eylül’de 
A nkara’ya göndermiş olduğu telgraftaki, “konuşm alardan bir şey 
çıkm ayacağı anlaşılır ise hemen yarın, olmadığı takdirde ertesi gün 
hareket etmemiz m ukarrerdir” şeklindeki ifadeden anlaşılmaktadır.

înönünün düzeltmelerinden sonra kendisine şu talim at veril
m iştir :

“Mühim mesele niyetlerine bir teşhis koymaktır. Bu m aksatla 
müzakere ve tem ası sükünet ve m etanetle takip edersiniz. Kendile
riyle bir şey yapılamayacağı veya kötü niyetleri olduğu anlaşılırsa 
avdette istical tabiidir.”

Alman Hariciye Nazırı ancak 29 Eylül Cuma günü öğleden son
ra Moskova’dan ayrılmış, 1 Ekim Pazar sabahı saat 11’de Potemkin 
telefon ederek Türk heyeti ile görüşmelere devam için saat 18’de 
toplanılacağım  bildirmiştir. Stalin ’in de, ilk ve son defa olarak, katıl
dığı o günkü toplantıdan sonra Saraçoğlu’nun izlenimleri şöyledir:

“1. Pazar günü saat onsekizden yirmiüç buçuğa kadar Stalin ’in 
huzuruyla müzakerelere devam olundu. Evvelâ Sovyetler İngiliz- 
ler’le yapmak üzere olduğumuz yardımlaşma paktının bir çok nok
taları üzerinde tevakkuf ettiler ve benden izahat istediler, Ben ken
dilerine izahat vermeğe bakmadan aramızda malum olan esas da
iresinde bir Pakt yapmanın mümkün görünüp görünmediğini sor
dum. Cevap müsbet olmamakla beraber menfi de değildi. Onlar 
daha ziyade herhangi bir vesika imzasıyla işi atlatm ak ister görünü
yorlardı. İstedikleri izahatı verdim. Karşılıklı konuşma hareketli ol
du. En sonra Stalin ’in kendi eli ile yazdığı yazılara göre,

A( İngilizlerle hazırlanan lâyihadaki üçüncü maddede Romanya 
ve Yunanistan için İngiltere tem inatı münasebetiyle alm akta oldu
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ğumuz taahhüt o maddeden kaldırılır ve bu maddenin hüküme dör
düncü ve beşinci consultation maddelerinden birine ilâve olunursa,

B) Kaydı ihtiraziyi ifade eden imza protokolündeki hükmü 
muhtevi cümle aynen ipka edilmekle beraber sonuna :

“et d’autant plus ces engagements ne peuvent contraindre la 
Turquie de prêter son appui à la Grande-Bretagne et à la France 
si ces Etats entrent en guerre avec l ’U.R.S.S. Dans ce cas-là, pendant 
toute la durée de la dite guerre la Traité anglo-turco-français reste 
sans action.”

cümlesi ilâve edilirse, mümkün olacağını söyledi.

Projede herhangi bir tadilât yapılmasını mümkün görmediği
mi söyleyince, Stalin, bunun red edilmemesini, Boğazlar meselesinde 
Rus-Türk noktai nazarı ihtilâfının bizzat Reisi Cumhurumuz İnönü’
nün müdahaleleri sayesinde hal edilmiş olduğunu hatırlatarak, ısrar 
ile talep etti. A nkara’ya sorulmak hususunda bizzat Stalin üç defa 
ısrar ettiği için, şahsen tadilâtı mümkün görmediğimi ve fakat Stalin 
gibi bir zatın talebini yerine getirmeği vazife bileceğimi ifade ettim,

2 — Şahsi kanaatim e göre, bizzat Stalin bu iki tebeddül hakkın
da çok musirdir ve müzakere esnasında bu tadilâtın ehemmiyetinden 
ziyade şahsi prestige meselesi haline gelm iştir ve orada tatm in edil
mezse, m utasavver Türk-Rus paktının yapılabilmesine im kân gör
mem, çünkü Başvekil tarafından ortaya atılmış olan bir çok itiraz
ların hemen kâffesini zaman zaman dostane müdahalesile Stalin ber
taraf etmiştir.

3 — Stalin tarafından ısrar ile talep edilen bu tadilat isûhsal 
olunabilirse, Sovyetler :

A) Bizim Boğazlar, Karadeniz ve Avrupa Türkiyesi için kar
şılıklı yardımlaşma paktı yapacaklarını,

B) Balkanlar için bir konsültasyon maddesi kabul edeceklerini,

C) İngiliz ve Fransızlara karşı aynı kaydi ihtirazi maddesini 
kezalik kabul edeceklerini bildirdiler, bu son kaydi ihtirazi maddesi 
uzun bir m ünakaşaya zemin teşkil etti. Onlar da bilmukabele bir 
Alman rezervi ' koymak istediler. M ünakaşadan spnra Alman-Rus 
paktının dördüncü maddesine uymak için Rusya’nın Alm anya’ya 
karşı buradaki taahhüdünden dolayı tecavüz yapmayacağına dair bir 
kayıtla iktifa edebileceklerini söylediler. Bunun da kaldırılm ası ta
lebine karşı S talin ’den düşüneceği cevabını aldım.
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Ayrılacağımız sırada bu mevzua bir daha avdet ettik, Alman
lar için kaydi ilıtirazi koymaktan sarfı nazar ettiğini Stalin bildirdi.

4 — Müzakerenin sonlarına doğru Boğazlar rejiminde yapıl
m asını istedikleri tadilâtı gösteren bir Protokol projesi verdiler, Bu 
baptaki hakiki m aksatlarını anlayabilmek için mesele etrafında hayli 
konuşma yaptım. Onlar bu Protokol projesindeki hükümleri hiç bi
risinin yeni bir hüküm olmadığını, Montreux Mukavelesinin Tür
kiye’ye verdiği serbest haklardan (bazılarının) istimal tarzını tesbit 
eden bir lahika olduğunu, Boğazlar üzerinde Türkiye’nin m utlak ha
kimiyetini asla rencide etmek istemediklerini, sesimdeki heyecan 
ve asabiyetin sebebini anlayam adıklarını söylemek ve tekrar etmekle 
iktifa ediyorlardı.

Uzun süren bu müzakereden sonra hakiki teşhis koyabilmem 
için yapmağı düşündüğümüz yardımlaşma paktile bu teklifin biri 
birine bağlı olup olmadığını ve biri red edilirse diğerinin düşüp düş- 
miyeceğini sordum. Birinin diğerine bağlı olduğu cevabını verdiler. 
O halde dedim, benim için tek bir rica kalıyor, o da Stalin Yoldaş’m 
buradan infikakım ı teshil etmesi ricasıdır.

Stalin, Saraçoğlu gitmek istiyorsa ona karşı her cihetle kolaylık 
ve yardımda bulunmak bizim vazifemizdir. M amafih bu iki meseleyi 
burada birbirine bağlı olmıyarak dahi halledebiliriz, cevabını verdi.

Bir müddet m ünakaşadan sonra bunun tamamen ortadan kal
dırılmasını ve şayet içindeki yazılar, dedikleri gibi Türk hakimiyetini 
asla rencide etmiyen ve Türkiye’nin elinde istimal serbestisi bulu
nan haklar ise, bunun Sovyetlere karşı dostane tatbik edileceğinden 
emirf olmalarını ve şayet bu kabil bir talepte bulunmak istiyorlarsa 
bunun herhalde âtiye bırakılm asına Stalin yoldaşın m uvafakat et
mesini rica ettim, Stalin Yoldaş elindeki kâğıda bir göz attıktan 
sonra, “Zaten bu kâğıt berbad ve kaba yazılmış, vaz geçiyorum, bu 
defa şu paktı im zalayalım ” dedi ve ayrıldık.”

Bu celse hak lın d aki diğer intihalarını Saraçoğlu şöyle ifade 
ed iyor:

“1 — Bugünkü konuşmamıza daha ziyade bir boğuşma ismi 
verilebilir. Stalin ’ce Rusya’nın şimdilik memleketimiz hakkında, ne 
bir m aksadı vardır, ne de başkalarıyla herhangi bir anlaşmaları.

2 — Bulgarlar ile tekarrüp etmek yolunda hayli mesafe almış 
görünüyorlar.
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3 — Romanya’nın vaziyeti, bu temasdan edindiğim iııtibaa gö
re, tehlikeye çok yakındır.

4 — Yunanistan için, biraz olmamakla beraber, Rom anya’ya 
müşabih bir tehlike hissolunuyor. Hattâ bizzat Stalin Yunan Adala
rının Türkiye’ye yakın olanlarının Türklerin eline geçmesi lâzımdır 
şeklinde bir m ütalâa yürüttü.

5 — İtalya ile hiçbir anlaşm aları olmamakla beraber, Oniki 
Ada’nm Türkiye’ye bırakılm asının tabii olacağını söyledi ve bu ada
ları isterseniz Yunanlılarla aranızda uyuşabilirsiniz, dedi ve bu mü
nasebetle şayet benim tavsiye ettiğim gibi İngiliz Mukavelesindeki 
Yunanistan’a yardım taahhüdünü konsültasyona tahvil ederseniz 
emin olunuz ki Yunanlıların size olan bağlılık ve m uhabbetleri arta
caktır, diye ilâve etti.

6 — İngiliz ve Fransızlara karşı daima emniyetle davranm a
m akla beraber kullandığı dil daha ihtiyatlıdır. Daha ziyade onların 
Rusya’ya harp açm alarını mümkün görüyor ve onun için kaydı ihti- 
raziye son cümleyi hernekadar pahalıya mal olursa olsun, ilâve ettir
mek istiyorlar”

Bu bilgiler üzerine, Saracoğluna, Cumhurbaşkanı ve İcra Ve
killeri Heyetinin de tasvibinden geçen “kararım ız” şu şekilde bildi
riliyor :

“1 — Muahedenin heyeti umumiyesi, aşağıdaki maddelerde 
iş’arım zı teyiden bildirdiğim şekilde olmak şartile, S talin ’iıı üzerinde 
ısrar ettiği a) ve b) teklifleri tarafım ızdan kabul olunmuştur.

Ancak pek doğru ifade buyurduğumuz veçhile hazırlanan metni 
değiştirmek her üç Hükümete ait bir keyfiyettir. İngiliz ve Fransızlar 
nezdinde teşebbüsde bulunduk. Yakında muvafık bir cevab alacağı
mızı ümid ve tahmin etmekteyiz. Binaenaleyh şimdiden Muahedenin 
aşağıdaki esaslar dahilinde tahririne geçilmesi ve muvafık cevap 
vürudunda Moskova’da ve A nkara’da iki muahedenyı aynı zamanda 
imza edilebilmesi için hazırlığın ikmali muvafık olur.

2 — Türkiye ve Sovyet Rusya birbirine Karadeniz, Avrupa Tür
lü y esi ve Boğazlar üzerinde karşılıklı yardımlaşma verecekler ve
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bunun tahrir tarzı diğer Muahede maddesine uygun bir şekilde ya
pılacaktır.

3 — Türkiye ve Sovyet Rusya Balkanlardan vaki olacak bir 
taarruz için karşılıklı istişareye girişeceklerdir. Bu istişare İngiliz ve 
Fransızlarla hazırlanan Muahedenin beşinci maddesindeki şekilde 
olacaktir.

4 — Kaydı ihtirazı protokolü her iki Muahedede aynı şekilde 
olacaktır. Y ani Stalin ’in teklif etiği (b) fıkrasındaki ilâve Türk Rus 
Muahedesine de dercedilecektir. Bu suretle İngiliz-Fransız’larla Sov- 
yetler arasında hali harb vukuunda Türkiye’nin vaziyeti her iki 
yardımlaşma Muahedesinin tatbikatı talik olunmuş bir halde tam 
bitaraflıktır.

5 — Muahede esaslarını iş’arınıza müsteniden yukarıdaki üç 
maddede tasrih ettik. Bu suretle hazırlık için tam  bir mutabakat 
müşahade etmiş oluyoruz, Fransa ve İngiltere Büyükelçilerine etra- 
fiyle teşrit etmiş olduğumuz tadilat taleplerinin Hükümetlerince hüs
nü telâkki edilmesi memulü kavidir. Alman mukabil rezervi ve Boğaz 
rejim i hakkmdaki cevaplarınız siyasetimizin esas hatlarına uygun 
ve tarzı hareketiniz tam amen muvafıktır. Sovyetlere dostluk bu sa
mimi ve açık görüşlerle yürümüştür. Bundan sonra da öyle yürüye
cektir kanaatindeyiz.

H azırlanacak metnin mümkünse aslını, değilse tercümesini bil
dirmeye gayret buyurmanızı rica eder ve m uvaffakiyetlerinizin de
vamını temenni eylerim.”

Saraçoğlu’na gönderilen bu talim at A nkara’nın, bizzat Stalin ’in 
müdahaleleriyle tutumlarında yapılan değişiklikleri nazarı itibare 
alarak Sovyetlerle bir anlaşm aya varm a im kânlarının, aranmasına 
devam edilmesi am acını gütmektedir.

En fazla güçlük çıkarabilecek konu olan Boğazlar hususunda 
ise, Saraçoğlu, Stalin tarafından iki talepden vazgeçilmesi üzerine, 
heyetimize verdikleri Boğazlar hakkmdaki Protokolün esaslarını An
k ara ’ya bildirmemiştir. Verildiğinin ertesi günü bu vesika, “bizde 
herhangi bir fena iz kalm am ası için” Stalin ’in ricası üzerine Teren- 
tieff vasıtasile Hariciye Komiserliğine geri verilmişti. 11 maddelik 
bu Protokolün başlangıcında, Türkiye’nin, Konvansiyonu 20 ve 21 nci 
maddelerine uygun olarak üçüncü devletlere ait harp gemilerinin 
Boğazlardan geçiş şartlarına ait Türkiye ve Rusya’nm güvenlik ve
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yararlarına uygun olarak belirli hallerde her iki tarafın  karşılıklı 
anlaşm ası ile istimal etmek hususunda Türk ve Sovyet Hükümet
lerinin anlaşmış oldukları belirtiliyordu. (*)

Stalin ’in tutumu üzerine, Saraçoğlu, Ankaraya vaki telkinle
rinde, Türk-Sovyet anlaşm a projesinde Sovyet hükümetinin istediği 
değişikliği İngiliz ve Fransızların zorluk çıkarm adan kabul etme
leri gerekeceğini belirtiyor ve şu delilleri veriyordu:

i*) Konunun ehemmiyetine binaen, aslı Fransızca olan metnin tam meali aşağıda ve
rilmiştir.

Birinci Maddeye göre. Üçüncü Devletlere ait harp gemilerinin, ister sulh, ister 
harb zamanında olsun. Boğazlara ve Karadenize geçişi konusu ortaya çıktığı her deîa,, 
Türkiye'nin muharip veya tarafsız olmasına bakılmaksızın, Türk ve Sovyet Hükümetleri 
önceden aralarında istişare edecekler ve mesele hakkında müştereken karar vereceklerdi.

İkinci Maddeye göre, Türkiye, Karadenize sahildar olmayan devletlerin, Konvan
siyonun 18 nci maddesinde mezkûr toplam tonaj haddinin beşte bîrini aşan harp gemi
lerinin Boğazlardan ve Karadenize geçişine müsaade etmeyecektir.

Dördüncü Maddeye göre, Türkiye, Karadenize sahildar olmayan devletlerin insanı 
gayelerle gönderecekleri harp gemilerinin Boğaklardan geçişi ancak Sovyetlerin muva- 
îakatiarmı Milletler Cemiyetine bildirmeleri halinde mümkün olabilecektir.

Beşinci Maddeye göre. Konvansiyonun 4 ncü maddesi icabı Boğazlardan geçen 
Üçüncü Devletlerin ticaret gemileri, harp malzemesi ve askeri birlik taşımaları veya si
lâhla mücehhez olmaları halinde deniz kuvvetlerine ait yardımcı gemi telâkki edilecekler 
ve böylelikle Konvansiyonun 10-18 nci maddeleri delâletiyle bu gemilere Konvansiyonun 
20 ve 21 nci maddelerinin hükümleri uygulanacaktır.

Altıncı Maddeye göre, Sovyet denizaltılannm Karadenize giriş ve çıkışları sade
ce Konvansiyonun 12 nci maddesinde derpiş edilen durumlarda değil, fakat Türkiye 
ve Rusyanm menfaatlerinin müdafaasının icabettirdiği her durumda ve Türk-Sovyet 
Karşılıklı Yardımlaşma Paktındaki taahhütlerin yerine getirilmesi hallerinde de tatbik 
olunacaktır.

Yedinci Maddeye göre. Türk-Sovyet Paktındaki taahhütlerin daha kolay ve mü
essir bir şekilde yerine getirilebilmesi için, Sovyet harp gemilerinin Boğazlardan geçer
ken Konvansiyonun 13 üncü maddesine göre Türk Hükümetine verilen 8 günlük ihbar 
müddeti icabında 2 güne indirilecektir.

Sekinzinci Maddeye göre, uçuşlar için Konvansiyonun 23 ncü maddesi icabı ve
rilmesi gereken 3 günlük ihbar müddeti icabında 1 güne indirilecektir.

Dokuzuncu Maddeye göre, Türk-Rus Paktının ruhuna uygun olarak, taraflar her 
sene 1 Ocak ve 1 Temmuz Boğazlar ve Karadenizde mevcut deniz kuvvetlerinin toplam 
tonajını yekdiğerine bildireceklerdir.

Onuncu Maddeye göre, Türkiye ve Sovyetler Birliği, Boğazlardan geçiş rejimini 
tek taraflı olarak değiştirmemeyi. Üçüncü Devletlerle bahse konu rejime müteallik 
herhangi bir müzakereye girişmemeyi ve önceden bîrbirlerile istişare etmeden ve di
ğer tarafın mutabakatını almadan bu mesele ile ilgili hiçbir anlaşma yapmamayı ta
ahhüt ediyorlardı.
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“1 — Esasen üçlü projedeki kaydı ihtirazı maddesi Rusların har
be girdiği ve girmediği iki halde tatbik edilebilecek hükümleri ih- 
ıhtiva etmektedir. Ruslar harbe girmiş ise zaten yapacak bir şeyi
miz yoktur Girmemiş ise bizi onlarla harbe tutuşturacak hareket
lerden tevakki im kânını vermektedir. Rusların istediği tadilat bir 
ihtim ali takdirde kafi bir sarahat verilmesine m atuftur ve biz bu 
maddede m ünhasıran bu m anayı gördük.

2 — Yunanistan’a verilen İngiliz tem inatının istişare maddesi
ne nakli manada, hiç bir değişiklik yapmaz, Akdeniz hakkmdaki mut
lak taahhüt aynen kalmaktadır.

3 — Romanya hakkmdaki değişiklik de mühim değildir. Çünkü 
evvelâ Sovyet Hükümeti kaydi ihtirazi maddesinden istifade ederek 
tem inat maddesinin bu hükmünün bize tahmil ettiği taahhüdü her 
vakit işlemez bir hale koyabilirdi. Saniyen, Lord H alifax’m İngiltere 
Sefaretine yazılan ve tevdi edilen bir mektubunun hükümleri arasın
da “Şayet Türkler meselâ Rusya’nın Romanya’ya hücuma karşı kaydı 
ihtirazi koymak istiyorlar ise bunun temin edici bir hüküm kabule 
amadeyiz” denmekte idi”.

Stalin ’in taleplerinin kabul edilmesi halinde Türk-îngiliz-Fran- 
şız ve Türk-Rus anlaşm alarının aynı zamanda im zalanabileceği dü
şüncesi ile vakit kaybetmeksizin gerek A nkara’daki İngiliz ve Fransız 
Büyükelçileri nezdinde, gerek Londra ve Paris Büyükelçilerimiz va
sıtasıyla yapılan teşebbüsleri îngilizler anlayışla karşılam ışlar, ancak 
Fransız Başvekil Daladier, böyle bir tadilin kabulünün Almanya 
için büyük bir zafer, İtalya için de bir teşci olacağını ifade ile, anlaş
ma, esaslarının değişnr ilmemesini istemişti. Bunun üzerine Paris Bü
yükelçimize şu talim at gönderiliyor:

“......  Mösyö Daladier’ye bilhassa şurasını anlatınız ki Rusya
M üttefikleri için henüz kaybolmamıştır. İstidadı olan yoldan kendi
sini çevirebilecek yegâne im kânı biz getiriyoruz. Bu fırsatı kaçırmak 
büyük neticeler, gayrı m untazar inkişaflar tevlid edilebilir. Kaybe
decek zaman yoktur. Bize karşı kullanılan m ahirane metodlara 
aynı m aharetle cevab vererek m enafii müşterekeye bakm ak bir 
metnin tali m analarına bağlanıp kalarak aleyhimizdeki cereyana 
sahayı boş bırakm am ak lazımdır. Fransa’nın bize itimat etmemesi
ni,müşterek m enfaatlerim izi görmesini, vaziyeti hakiki manasında 
muhakeme ederek hukuki inceliklere sarılıp kalm am asını beklemek 
hakkımız ve bunu teshil etmek vazifemizdir.”
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Fransa’nın itiraz sebepleri arasında, Sovyetlere güvenemeyiş- 
leri kadar, “consultation” teklifinin kabul edilmesi halinde Türkiye’
nin İngiltere ve Fransa’ya Balkanlarda yardım etmek olanağının 
kalkacağı düşüncesi de bulunmakta idi.

Bu teşebbüslere rağm en netice hakkında çok ümitli olmayan 
Ankara, olumlu sonuç alm ak çarelerini düşünmektedir. Bu konu 
ile ilgili olarak Saraçoğlu’na verilen talim at şöyledir:

“Stalin teklifleri üzerine Fransa ve İngiltere’nin buradaki Se
firlerini ikna ederek size ümidimizin kuvvetli olduğunu yazmıştık. 
Şimdi o hükümetlerin noktai nazarlarını almış bulunuyoruz. Fransa 
teklifleri menfi telâkki etmiş ve İngiltere daha anlayışlı ve müsait 
görünmüştür.

Anlaşılıyor ki Fransa’nın ısrarı üzerine İngiltere’de tereddüde 
düşmüştür. Hakiki bir mücadele içindeyiz. Son sözlerinin müsbet ve
ya. menfi olacağını bugün tayin edemiyoruz. Son ümit sizin verece
ğiniz tam muahede m etnini ortaya koyarak Sovyet tekliflerinde sui 
niyet olmadığını ve bütün talebin bundan ibaret olduğunu fiilen gös
tererek son kararı istemektir. O zaman k at’i m uvafakati alacağım ı
zı hâlâ ümit ediyoruz. Büyük müşkilât içinde bulunduğumuzu bilme
niz için bu tafsilâtı veriyorum.”

Ancak, A nkara’nın taslağın tam metninin gönderilmesi isteği
nin “müzakereyi bizzat Stalin idare ettiği için, talepleri hakkında ka
ti bir cevap vermeksizin kendisiyle tem aslar yaparak Rus-Türk Paktı 
hakkında bir metin tanziminin kabil olam ayacağı” gerekçesi ile ye
rine getirilemeyeceğini bildiren Saraçoğlu yine de Sovyetlerin Anka
ra Büyükelçisini çağırarak, A nkara’dan gelecek talim ata değin üze
rinde çalışabilm ek ve böylece işleri çabuk bitirebilm ek maksadile 
kendisine Hariciye Nezaretince bir Rus-Türk Paktı taslağı verilmesi
ni rica etmiştir. Sovyet Büyükelçisi cevaben, “İşi Stalin idare ediyor. 
Onun için size bir layiha göndereceklerini ümit etmiyorum. M ama
fih bu istikam ette bir teşebbüste bulunurum” şeklinde ifadede bulun
muştur.

Saraçoğlu, ortaya çıkan bu bilmeceyi çözümlemek için, Sov3̂ et- 
lere, istediklerinin gerek bizim tarafımızdan, gerekse İngiliz ve Fran- 
sızlar tarafından kabul edildiğinin bildirilmesini ve bunun üzerine 
hazırlanacak antlaşm a metnini A nkara’ya, İngiliz ve Fransız'lara 
gösterilmek ve m uvafakatları alınm ak üzere göndermesini teklif et
miş. Teklifinin A nkara tarafından uygun görülmesi üzerine, Mosko
v a ’daki İngiliz Büyükelçisini ve Fransız M aslahatgüzarını davet ede
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rek Türk-Rus andlaşması için Hükümetlerini inandırm aları ricası, 
ile kendilerine aşağıdaki 8 Ekim tarihli sözlü bildiriyi vermiştir.

“A nkara’dan aldığım telgraflardan edindiğim intiba şudur : S ta- 
lin ’in istediği tadilâta oradaki iki sefir muarız görünmemişlerdir. 
İngiltere Hükümetinin cevabı daha müsbet telâkki edilebilir. Fransa 
Hükümetinin cevabı ise red m ânasını tazammun etmektedir. Telgraf
ların heyeti umumiyesinden edindiğim intiba odur ki, Sovyetlere 
karşı ademi itim at havası jugem ent’lara hakim  olmaktadır. Ve bu
nun neticesi olarak Paris ve Londra’nın arzusu, Türk-Sovyet accord’- 
u tam amen hazırlanıp imza edilecek hale geldikten sonra İngiliz ve 
Fransızlar tarafından tetkik olunarak m enfaatlerini muhil yeni bir- 
şey görmedikleri takdirde Türk-Sovyet mukavelesinin imzasına mü
saade etmektir. Ve bu an gelinceye kadar da Stalin ’in arzu ettiği ta
dilâtın kabul edildiğine dair bir söz vermekten ihtiraz etmektir. Mü
zakereyi bizzat Stalin idare ettiği için Fransız ve İngiliz kabulüne ta
likan bir mukavele hazırlam anın imkânsızlığını takdir edersiniz. Onun 
için ve bu fırsatı kaçırm am ak maksadile ben Hükümetime şu tek
lifte bulundum :

Eğer her iki tarafın  da bize itimadı devam ediyorsa, bu müş
külün içinden ancak bu itim at yolu ile çıkabiliriz. Eğer İngiliz ve 
Fransızlar Stalin ’in istediği ilâve ile bir tadili bizim için kabule şa
yan görüyorlar ve fakat asıl mukaveleye kendilerince şayanı kabul 
görülmeyecek hükümlerin ilâvesinden endişe ediyorlarsa, bu endi
şeyi bertaraf edici bir şekil bulunabileceği kanaatmdayım. Stalin ’in 
arzularının Hükümetimizce ve İngiliz ve Fransızlarca kabul edilmiş 
olduğunu söyliyerek Türk-Sovyet Yard]m laşm a Paktını mümkün 
olan süratle tesbit edelim. Tesbit edilen şekli imzadan evvel telgraf
la ve Fransızca olarak A nkara’ya bildireyim. İmza etmek için An
k ara ’dan talim at bekleyeyim. Bu usulün İngiliz ve Fransız Hükümet
lerinin samimi endişelerini kati olarak bertaraf edeceği kanaatinde
yim.

Bu teklifim in Lord Halifax ve M. Daladier tarafından kabul edi
lerek A nkara’ya müsbet cevap vermelerini ve bu suretle bana bu
radaki mesaide kolaylık göstermelerini rica ederim. Şu noktayı te
barüz ettirmeyi faydalı bulurum. Stalin, Balkanlarda bidayeten hiç 
bir şey kabul etmek istemiyordu. Bilahare kendiliğinden, “şayet İn
giliz ve Fransızlar sizinle beraber Romanya ve Yunanistan için ta
ahhüdü mutazammm maddeyi istişare maddesine alırlarsa Türk- 
Sovyet antlaşm asında Balkanlar için Türkiye ile istişareyi kabul 
ederim” demesi ileride müşterek mesai sarfını istilzam eden bir

238



mevzu hazırlam ası itibariyle bana m anidir göründü, Rusların şimal 
m em leketleri için alm akta oldukları tedbirler göz önüne getirilecek 
olursa bu m ana daha canlı bir m ahiyet alır.”

Filhakika, İngiliz ve Fran sız larla  Londra, Paris ve A nkara’da 
aynı zamanda yapılan bu çetin müzakere ve m ünakaşalar sonucun
da İngiltere ve Fransa son çare olarak Stalin teklifinin kabul edil
mesine razı olmuşlar, yalnız hazırlanacak metnin önceden kendile
rine gösterilmesini ve her iki antlaşm anın aynı zamanda imza edil
mesini istemişlerdir. Bunun üzerine Saraçoğlu’na talim at gönde
rilmiş, “Sovyet Hükümetile derhal tem asa geçerek artık intizara 
tahammülü olmayan bu meseleyi bir an evvel intaca gayret” etme
si bildirilmiştir.

Aıicak, gerek A nkara’nın gerek Saraçoğlu’nun bu 10 gün zar
fında sarfettikleri gayret nihayet semeresini verecek gibi görünür
ken, yine aynı 10 gün içinde ne Saraçoğlu’nun, ne de A nkara’nın 
bilmiyeceği başka olaylar cereyan etmekte idi.

Almanya Hariciye Nazırı Von Ribbentrop, Schulenburg’a 3 
Ekim 1939 tarihinde gönderdiği talim atta, Sovyet Hükümeti kuvvet
li m uhalefet gösterdiği takdirde Türk Hükümetinin İngiltere ve 
Fransa ile yardımlaşma paktı im zalam akta tereddüt edeceği haberini 
aldıklarını Molotof’a söylemesini ve bu durumda “Türkiye’yi Batılı 
devletlerle nihai yardımlaşm a anlaşm alarını im zalam aktan caydır
mak ve bunu hemen Moskova’da temin etm ek” için Sovyetlerin ça
lışm asını istemesini bildirmiştir. Ribbentrop’a göre, o gün için en 
iyi hal çeresi, Türkiye’nin, mevcut Türk-Rus anlaşm alarını teyid 
etmekle beraber, tam bir tarafsızlık politikasına dönmesi idi. (*)

Cevaben, Molotof, Schulenburg’a istedikleri yönde çalıştıkla
rını, fakat Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile şimdiden yakın bağ
lantılara giriştiğinin anlaşıldığını, Sovyet Hükümetinin Türkiye’yi 
“nötralize” etmeye gayrete devam edeceğini ifade etmiştir. (*)

Ribbentrop 7 Ekim tarihinde Schulenburg’a bir talim at daha 
göndererek, Türk-Sovyet m üzakerelerinin kesin bir anlaşm ayı müm
kün kılacak şekilde ilerlediğini haber aldıklarını belirtm ekte ve 
derhal 2 Ekim telgrafındaki hususların Molotof’a tekrarlanm asını, 
eğer bizzat Sovyet Hükümeti de Türklerle bir anlaşm a yapm aktan 
kaçmamıyorsa, hiç olmazsa bu anlaşm aya, Sovyetleri hiç bir şekilde 
dolaylı veya dolaysız Alm anya’ya karşı sayılabilecek yardım taahhü

(*) Bak. Nazi-Soviet Relatîons. 1939-1941, 
{* ) A.g.e. s. 113.
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düne sokmıyacağma dair hüküm konmasının istenmesini bildirmek
tedir. Ribbentrop ayrıca, bunun esasen Stalin tarafından vaadedil- 
diğini hatırlattıktan sonra, böyle bir kaydı ihtirazi olmadan imzala
nacak paktın, Almanya ile yaptıkları saldırmazlık paktına aykırı 
olacağını kesin bir lisanla ifade etmektedir. (*)

Schulenburg, Molotof’la görüştükten sonra durumu Berlin’e 
şöyle bildiriyor :

“Molotof bu akşam saat 21.00’de, Türk Hariciye Vekiliyle 1 
Ekim ’den beri toplantı yapılmadığını ve m üzakerelerin sonucu hak
kında şimdiden birşey söylenemiyeceğini söyledi. Molotof, görüşüne 
göre Türkiye ile bir karşılıklı yardım paktının yapılm ayacak gibi 
göründüğünü belirtti. Fakat ne olursa olsun Alm anya’nın m enfaat
lerinin ve Alman-Sovyet bağlantılarının özel m ahiyetinin korunaca
ğını söyledi. Molotof, Türkiye’yi tam tarafsızlığa, Boğazları kapatm a
ya, Balkanlarda sulhü temine yanaştırm ak gayesini güttüğünü izah 
etti.” (*)

Türk ve Sovyet heyetleri arasında Müteakip toplantı 13 Ekim ’de 
öğleden sonra saat beşde yapıldı. Bu toplantıya Stalin katılmamıştır. 
Heyetimiz üçüncü madde ve Sovyet rezervi üzerindeki isteklerinin 
tarafım ızdan kabul edildiğini bildirmiş ve yine esaslara, göre hazır
lanan pakt projesini vermiştir. Ancak Molotof, Türk-Sovyet Paktına 
Alm anya’nın teşebbüsü üzerine bir Alman rezervi koymak zorunda 
olduklarını ve Alm alılara bu yolda söz vermiş olduklarını bildirmiş
tir. Saraçoğlu’nun geçen toplantıda Stalin tarafından kaldırılmış 
olan bu rezerv’in yersiz ve lüzumsuz olduğunu ve bu konuda ısrarın 
işi akamete sürükleyeceğini belirtmesi üzerine Molotof cevaben, Sa
raçoğlu’nun m ütalaalarını doğru bulduğunu ve kendisinin dahi ay
nı fikirde olduğunu, ancak bu bir hükümet kararı olduğu için şah
sen bir şey yapamıyacağım, fakat görüşümüzü Hükümetine götüre
ceğini ve alacağı cevabı bildireceğini ifade etmiştir.

Bu toplantının en dikkat çekici bir diğer noktası da yukarıda 
da belirtildiği gibi, Sovyetlerin evvelce vazgeçmiş oldukları Boğazlar 
ile ilgili tekliflerini yeniden ortaya atm alarıdır. Alman rezervi ko

rü A.g.e, 1939-194!, s, 117,
(*) A.g.e., s, 120.

Schulenburg, Berlin'e gönderdiği 5 Eylül tarihli telgrafta, Molotoi'a tekrar Tür- 
kiye-Fransız yardımı ancak oradan gelebileceği için «Çanakkale Boğazım tamamen 
kapatması için Türkiye'ye tesir icra etmelerinin Sovyet Hükümetinin menfaati icabı ol
duğunu» söylediğini belirtmekiedir.
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nusu kapandıktan sonra M olotofun meseleyi ne şekilde açtığını 
Saraçoğlu şöyle anlatıyor :

“Bundan sonra Molotof gayet ihtiyatlı cümlelerle yeniden Bo
ğazlar meselesini ortaya attı. “Mademki bir Pakt imzalayacağız, Bo
ğazlarda size verilen hakları bize karşı nasıl kullanacağınızı bilme
miz lâzımdır. Bunu tetkik etmek faydalı olmaz mı?, “dedi. “Olmaz“ 
cevabmı verdim. “Öyleyse ileride iki tarafın  bu işi tetkik edeceğine 
dair bir vesika imzası mümkün değil midir?, “dedi. “Mümkün değil
dir “dedim. “Şifahen bu işi birbirimize vaid edemez miyiz?,” dedi. 
“Edemeyiz,” dedim. “Bu mesele hakkında iki Hükümetin teatii efkâr 
etmesi vaadinde bulunamaz mısınız?,” dedi, “Ne olduğunu bilme
diğim bir iş için teati efkâr vâdinde dahi bulunam am ” cevabını 
verdikten sonra, geçen içtimada tam amen vaz geçilen ve hatta ve
sikaları istirdat olunan bir mevzua niçin temas edildiğini anlaya
madığımı söyledim.

Bunun üzerine Molotof, Voroşilof un benimle konuştuktan son
ra beni bu meselede bir az daha geniş bulmuş olduğunu ve bu me
selenin halledilebileceğini ümit ettiğini kendisine söylemiş olduğu
nu ifade etti. (*)

(*) Bu konu, yani Saraçoğlunun Voroşiîof'a yaptığı nezaket ziyareti esnasında konuşu
lanlar, Molotof tarafından gerek bu toplantıda gerek 16 Ekim'deki son toplantıda söz 
konusu edilmiştir. Saraçoğlu bu ziyareti şöyle anlatıyor :

«Ben Voroşiîof'a münhasıran dostane bir protokol ziyareti yapm ağa gitmiştim. 
Mareşalin Boğazlar meselesini açmasına müteacclp olmakla beraber sözlerini niha
yete kadar dinledim Mareşal mütemadiyen Boğazlar meselesi hakkında yazılı bir şey 
yapmak tavsiyesinde bulunuyordu. Ben kendimi bu işi Mareşal ile konuşacak mevkide 
görmediğim için ve sözü de münakaşaya sürüklememek ve kısa kesmek için Mareşale 
yazılı bir şey yapamayacağımızı, fakat Boğazların sahibi Türkiye olduğu için Sovyet- 
lerin Boğazlar Konusunda rahatça uyuşabiîeceklerini söyliyerek sözü kestim. Mareşal, 
«Nasıl isterseniz, dostluğumuza güveniyoruz», demişti.»

Molotofun bu toplantıda kendisinin Boğazlar konusunu yeniden açmasına Sa
raçoğlu'nun Voroşiîof'a sözlerinin sebep olduğunu belirtmesi üzerine Saraçoğlu, Mos
kova Büyükelçimiz Haydar Âktay'm tuttuğu notlara göre, «Ben ahmak olamazdım. O 
bana birşey yapılmasından bahsetti, ben de dinledim ve zannettim ki o anladı. Bunun 
üzerine Voroşilof bana Boğazlarda dostumuz vardır. Rahatız dedi,» cevabını vermiştir.

Molotof 16 Ekim toplantısında yeniden bu konu üzerinde ısrarla durarak, top
lantının başında Saraçoğlu'nun sözlerini Vosoşilofa intikal ettirdiğini ve adıgeçenin  
infial duyduğunu söyliyerek, adeta Saraçoğlunun Voroşilof a bir Vaadde bulunmuş son
ra da vadinden caymış olduğunu ilham etmiştir. Yine Oktay'ın notlarına göre bu ko
nudaki muhavere iki taraf arasında şu şekilde cereyan etmiştir s

Molotof-Başvekil, Voroşiîof'a onunla vaki mülakatınızı anlatmıştır. Başvekil sak- 
layamaz kî Mareşal hayret etmiştir. Hattâ Mareşal mülakatın bu suretle tevil edil-
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“Bunun yanlış anlaşılm asına hayret ederim”, dedikten sonra 
“size de burada tekrar ediyorum ; Türkiye Hükümeti dostu ve ya
rınki m üttefiki hakkında elinde mevcut, im kânları elbet lehinizde 
kullanacaktır. Bu ndan, şüphe ediyorsanız Türkiye’yi ve Türkleri ta- 
mmıyprsunuz. dem ektir” diye ilâve etim. Bunun üzerine Molotof 
sözlerimden memnun olduğunu, mükalemede ısrar etmediğini ve 
sözlerimden, şayet bir ihtiyaç .haşıl olursa, Sovyetler ile teati efkâr 
olunacağı fikrini edindiğini, söyledi..

Ben söz alarak ifadelerimin bir nevi senet itihâz edilmemesini 
ve bu mesele hakkında uzak veya yakın hiçbir vaitte bulunma
ma imkân olmadığını söyledim: Molotof dostane ve açık sözlerden 
memnun olduğunu, ısrar etmediğini söyliyerek meselenin konuşul
mamış telâkki olunmasını rica eyledi.”

Bu toplantı hakkmdaki intihalarını Saraçoğlu A nkara’ya gön
derdiği diğer bir raporda şöyle hülasa ediyor :

“1 — Bugünkü müzakerenin en bariz vasfı diğer tarafın  fev
kalade yumuşak, lâstikli ve tatlı olmasıdır.

2 — Bir münasebetle Sovyetler yeniden Bulgar işine temas ede
rek her ihtimale karşı Türkiye’nin Bulgaristan’a bir bitaraflık taah
hüdü vermesi im kânı olup olmadığını araştırdılar.

3 — Voroşilof’un yanlış anlatmış olduğu Boğazlar işinde ve 
Almanların kaydı ihtirazisi meselesinde Stalin ’in bulunmadığı bir 
celsede bir tecrübede daha bulunmak istem eleri ihtim ali nazari iti- 
bare alınm ayacak olursa, bu celsenin verdiği intiba daha ziyade 
menfi telakki edilebilir.”

meşinden Indigné olmuştur. Çiinki o, Rusyayı alâkadar eden en mühim mesele hak
kında görüşürken tarafınızdan bunun afakî bir mesele telâkki edilmiş olmasından 
indigné olmuştur. . . . .  Çünkü müşarünileyh Moskova'nın adî bir sakini değildir ve 
Sovyet hükümetinin en maruf ve mühim simalarındandır. M araşal kendisile yapılmış 
mülakatın hiçbir kıymeti siyasiyesi oînuyan adi konuşma olduğunu kabul etmiyor.

Saraçeğlu-Bert öyle telâkki etmedim.
Molalof-Mükaleme esnasında Boğazlar meselesi mevzu bahis olmuştu. Çünkı 

M areşal milletin ve Hükümetin nazarında memleketin emniyeti için mesul bir şahsi
yettir. Mareşal için Boğazlar meselesi çok mühim ve belki de centrel bir ehemmiyeti 
haizdir.

Saraçoğlu - Mareşale ve dediğimi tekrar edermisiniz? ona ne demişim?
Molotol-Mareşal bu mukaleme esnasında tahriri bir anlaşma yapılmasında ıs

rar etmiştir ve bunun kâğıd üzerinde konmasını talep etmiştir. Onun hasıl ettiği in
tiba sizin buna razı olduğunuz fikrindedir.

Saraçoğlu-Bu takdirde burada açık söyliyorum ki hududu geçmişim.
Molotof-Belki sizin noktai nazarınız şahsi idi. Her halde Mareşal öyle anlamıştır.
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Saraçoğlu’nun 13 Ekim toplantısından sonra gönderdiği telg
raflara rağmen, A nkara'nın yine de bir anlaşm anın im zalanabile
ceği hususundaki iyi niyetini kaybetmemiş olduğunu Moskova’ya 
çekilen Başbakan Refik Saydam ’m imzasını taşıyan şu telgraf açık
ça göstermektedir :

“İkinci defa olarak ortaya atılan Boğaz meselesinin tekrar ber
tara f edilmiş olmasını tabii görür ve artık bir daha bahis mevzuu 
olmıyacağım ümid ederim. Alman rezervi Türk-Rus Muahedesinin 
m anasını tam amen değiştirir ve Sovyetler verdiğimiz m üzaheretin 
karşılığını ortadan kaldırarak Muahedeyi kıymetsiz bir hale geti
rir. Esasen Fransız ve İngilizlerin bunu m ünakaşaya bile yanaş- 
m ıyacakları aşikârdır. Bu hususta vermiş olduğunuz menfi cevabı 
yerinde telâkki ederim. Üzerinde ısrar etmeleri buyurduğunuz gi
bi Sovyetlerle Muahedeyi düşürür.

Bu mesele de hallolunduktan sonra gerek Türk-Sovyet M uahe
desi metnini, gerek Türk-îngiliz-Fransız Muahedesinin üçüncü mad
desinin yeni tarzı tahririni bize aynen bildirmek im kânını bulm anı
zı çok rica ederim. M aahaza kâti lüzum ve fayda gördüğünüz tak
dirde malûm esaslar dahilinde hemen imzaya da salâhiyetlersiniz. 
Bu takdirde imzadan sonra metni gene telgrafla bildirmenizi rica 
ederim. İşin mümkün olan süratle intacı artık kati bir zaruret ha
lini alm ıştır.”

Nihayet, Molotof’un yumuşak tutumuna rağm en m üzakerele
rin bir başarısızlığa uğramış olduğu 16 Ekimde yapılan son top
lantıda belli olmuştur. Bu toplantıya Stalin yine katılm am ıştır. Gö
rüşm eler açılır açılmaz Molotof Boğazlar meselesini yeniden ortaya 
atm ıştır. Bu son toplantının cereyanı ve varılan çıkmaz hakkında 
Saraçoğlu’nun A nkara’ya verdiği bilgiler şöyledir :

“1 — Müzakereler akam ete uğramıştır.

2 — İki saat süren bir içtim a başlar başlamaz Sovyetler yine 
Boğazlar meselesini açtılar ve bü iş için hazırlam ış : oldukları bir 
yazıyı verdiler, Müzakerenin tam iki saati bu mevzu üzerinde do
laştı. Zaman zaman sert ve zaman zaman yumuşak geçen müzakere 
esnasında benim sert m ukabelelerim in kendilerinde şüphe uyandır
mış olduğunu, onun için meselenin üzerine bir daha avdet ettikleri

Saıacoğlu-Öyle ise ben bütün mesuliyeti üzerime eliyorum.
Molotof-Ben hazır bulunmadığım cihetle Mareşalin bu husustaki anlayışına ta

mamen hakikat gibi bakamam.»
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ni, beynelmilel mukavele ile kabili telif olmayan bir şey istemedik
lerini, bu taleplerini red etmeyerek Hükümetten sormaklığımı tek
rar ısrarla ileri sürdüler.

Ben bunun mümkün olmadığını tekrar tekrar ve ısrarla söy
ledim, en son Başvekil sadece müzakerelere başlayabilmek için bu 
esasın tesbit edilmesi Hükümetince m ukarrer olduğunu ifade etti. 
Ben cevaben : “O halde bize yol göründü, Boğazlar hakkında bey
nelmilel bir vesikaya temas eden talebinizi ne kadar masum olursa 
olsun muharebe ile tetkik ve halle imkân yoktur; Tabii bu teklifle
rinizi A nkara’ya yaparsınız. Orada tetkik edilir ve size de icap eden 
cevap verilir,” dedim.

Başvekil, “Başka çare yoksa yapılacak bir şey kalm az” dedi. 
Ayrılırken : “A nkara’ya vardığım zaman bu teklifiniz kabul olur 
ise, yardımlaşma Paktını aynen kabul etmiş olduğunuzu söyleye
bilir miyiz” diye sordum. Başvekil, “Hayır. Evvelâ Almanya için 
kaydı ihtirazi koyacağız” diye yazüı bir kağıt verdi. Bu kağıtta Al
m anya için derpiş edilen kaydı ihtirazi bizim diğerleri için derpiş 
ettiğimiz kaydı ihtirazimizin aynıdır. Hattâ bir noktadan daha ağır
dır. Bundan sonra Başvekil projemizin birinci maddesinin fazla şü- 
mûllü olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben Başvekile, “Aşağı yu
karı anlaşdığımız hiç bir nokta yoktur. Anlaşamadığımız noktalar 
ise pek çoktur. Bu şerait altında işimizin bitmesine de imkân yok
tur,” dedim.

3 — Bir Aralık Türk-îngiliz paktına Sovyet m uvafakatini ileri 
sürdüler. Ben bunun olmuş bitmiş bir iş olduğunu, m uvafakatin mü
kerrer verildiğini söyledim. Üstünde durmadılar.

4 — Ayrılırken gördüğüm m isafirperverliğe teşekkür ettim. 
Başvekil de benimle tanıştığına çok memnun olduğunu söyledi ve 
beni çetin bulunduğu, ancak bu çetin m üzakerelerin Türk-Sovyet 
dostluğunu hiç bir zaman azaltmıyacağmı, bilâkis takviye edeceği
ni ilâve etti. Ben de cevaben müzakerede olduğu kadar dostluklarım
da da çetin olduğumu anlıyacaksm ız,” dedim ve ayrıldık.

5 — îki tarafın  kafasında m üzakereler tamamile inkitaa. uğra
m ıştır, fakat söylenilen sözlere göre m üzakerat bir nevi talik ve te
hir edilmiş ve A nkara’ya nakledilmiş gibi telakki olunabilir.

6 — Bir tebliğ neşretmeği düşünüp düşünmediklerini sordum.” 
Siz nasıl isterseniz,” cevabınızı verdiler. “Ben de düşünmedim, siz 
nasıl isterseniz öyle yaparım ,” dedim, Ayrılırken, “yarm a kadar dü
şünün, lüzum görür iseniz bir şey yaparım ,” dedi.
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Boğazların statüsü ile ilgili konuşm alar sırasında Molotof Türk 
Heyetine, “daha ziyade kabule değer” bir taslak hazırlanm ası için 
Stalin  tarafından verilen talim ata uyarak, şekil bakımından birin
ciden farklı, fakat öz itibarile ona benzeyen bir vesika vermişti. Pro
tokol projesi adını taşıyan bu yeni belgede, Boğazlar ve Karadeniz 
bölgesindeki ortak m enfaatlerinin en etkili bir biçimde korunmasını 
temin için, Sovyetler Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin 
.20 Temmuz 1936 tarihli Montreux sözleşmesinin 20 ve 21 nci madde
lerindeki hükümler çerçevesinde, Karadenizde kıyısı olmayan dev
letlerin savaş veya askerî sayılabilecek yardımcı gem ilerinin Kara- 
denize kabul edilmemesi ve bu devletlerin askerî birliklerinin Boğaz
lardan geçirilmesinin kabul edilmemesi amacile sözleşmenin özellik
le 20 ve 21 nci madelerinin tatbiki konusunda birlikte hareket etme
leri lüzumu üzerinde anlaştıkları ve Avrupa’daki savaş sebebiyle 
şimdiden bu anlaşm anın İstanbul boğazı ile ilgili kısmını yürürlüğe 
koymayı kararlaştırdıkları belirtiliyordu.

Ertesi gün, yayınlanacak bildiri konusunda görülmüş 
ve Molotof akşam Saraçoğlu’nu kabul etmiştir. Hazırladıkları bildi 
ri metni tarafım ızdan kabul edilmiştir. Bu metinde Türk-Sovyet iliş
kileri hakkında yapılan görüş alış-verişinin dostluk havası içinde 
geçtiği ve iki ülkeyi ilgilendiren sorunlarda ileride de tem asta bulun
maya devam olunacağı bildiriliyordu. Bu bildiri 18 Ekimde Moskova 
ve A nkara’da aynı zamanda yayınlandı.

Moskova m üzakerelerinin bu şekilde kesildiğinin duyulması 
üzerine Türk kamuoyu ve Parti Grubunda beliren sinirli havayı ya
tıştırm ak için Hükümetin büyük gayret gösterdiği anlaşılm aktadır. 
Moskova Büyükelçiliğimize gönderilen talim atta, “Vekilin avdeti ha
berinin efkâr umumiyemizde büyük asabiyet tevlit ederek bu pro
pagandaların fazlasile hüküm sürmesini gayrikabili içtinap bir hale 
koyacağı şüphesiz bulunuyordu. Parti Grubu etrafile anlatm ak ve 
efkârı umumiyeyi de yanlış haberlerden korum ak için bir dereceye 
kadar tenvir etmek zaruretini hissettik. Grup içtim ai komünikesin- 
de muahedenin ademi intacı sebebi olarak şu üç nokta gösterilmiştir.

a — Boğazlar üzerinde Türkiye’nin beynelmilel taahhüdattan 
gayri taahhütlere girişmesinin mümkün olmadığı,

b — Bizden istenen m üzaheret mukabilinde bize verilen müza
heretin tekabül etmiyerek muvazenesizlik husul bulacağı,

c — Bu tarzda bir muahedeyi Sovyetlerin vukufu ile İngiliz ve 
Eransızlara karşı vaki olan taahhüdatım ızla telif etmek mümkün gö
rülemediği,
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Bunlara binaen muahedenin bu defa Moskova’da intacı müm
kün olamadığı bildirilmekle beraber, Sovyetlerle münasebatımızm 
eski samimiyetinde berdevam bulunduğu ilâve kılınm ıştır V a
ziyetin bütün dünya muvacehesinde Sovyetlere gayrı m üsait bir cihet 
göstermeden bu yolda izahından sonra Sovyetlerle olan münaseba- 
tımızın samimiyetinden bir şey kaybetmiyeceğine kanaatim iz vardır” 
deniyor, ve ‘‘keyfiyetin Sovyet Hükümetine de tensip edeceğimiz şe
kilde izah” edilmesi bildiriliyordu.

Durumun dünya kamuoyuna duyurulmasında bu ihtimamın 
gösterilmesine karşılık, ilerde Sovyetler Birliği ile bir anlaşm a için 
açık kapı bırakabilm ek bakımından Türk-îngiliz-Fransız Anlaşması
nın 3 ncü maddesindeki Romanya ve Yunanistan’a ait taahhüdün, 
istişare maddesine aktarılm ası yolunda Saraçoğlu’nun Moskova’dan 
ayrılmasından önce yaptığı telkin uygun görülmemiş, ve 19 Ekim de 
im zalanan üçlü anlaşm anın bu maddesi “Sovyetlerle bilâhare uyuş
mak mümkün olursa 3.ncü maddenin tadilini İngiliz ve Fransızlardan 
istihsal edebileceğimiz” düşüncesi ile ilk metindeki yerinde bırakıl
mıştır.

Saraçoğlu 20 Ekim’de Türkiye’ye döndükten sonra 25 Ekim 
tarihinde Terentieff’in, “Acaba ilân edilen üçüncü madde ve 2 no.lu 
protokol k af’imi yoksa bizimle bir mukavele yapılınca değişebilir mi?” 
sorusuna “ilân edilen bittabi katidir. Yalnız sizinle bir mukaveleye 
varabilirsek arzu ettiğiniz tadilat için Fransız ve İngilizlere m üra
caat edebilirim. Daha evvel m uvafakat etmiş oldukları için hayır 
dememeleri lâzımdır. Ancak söz artık  onlarındır”, şeklinde cevap 
vermiştir. Bu m ülâkatta ayrıca, Moskova görüşmelerinin kesilmiş 
olmadığı ve ilerde tekrar temas ve müzakere yapılabileceği kanısı 
her iki tarafça belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığınca, Moskova görüşmeleri 
hakkında bilgi veren bir genelgede zahiri sebepler sayıldıktan sonra- 
görüşmelerin kesilm esinin asıl sebebi olarak şöyle denmektedir :

“Müzakereleri akam ete uğratan hakiki sebep bizimle bir mu
kavele yapmak veya yapmamak hususunda Sovyetlerde hasıl olan 
ve hala devam etmekte olan tereddüttür. Bu tereddüdü, davet tarihi 
ile oraya muvasalatım gününe kadar ve muvasalatım esnasında vu- 
kubulmuş olan askeri ve siyasî hadiseler doğurmuştur. Yani davet
ten sonra Polonya işgali, birinci hudut tesbiti, orada bulunduğum 
sırada Ribbentrop’un m uvasalatı, ikinci hudut tesbiti ve şimal 
Devletleri ile yapılan muamele ve mukaveleler gibi hadiseler doğur
muştur. Tereddüdü doğuran diğer bir sebep de elyevm Sovyetlerin
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garp cephelerindeki askeri harekâtı ciddi harekât olarak telâkki et
memeleridir. Nihayet üçüncü bir sebep de Almanya’nın Sovyetler 
nezdinde yaptığı sarahaten ifade edilen teşebbüstür.”

Yine aynı belgede, Sovyetlerin, bizimle olan dostluklarını ve 
samimiyeti devam ettirm ek kararında olduklarını söyledikleri hattâ 
bizimle ileride bir yardımlaşma paktı yapmak için müzakere kapısını 
açık bulundurmağa çalıştıkları belirtildikten sonra, siyasi ve askeri 
durumlara göre bizimle yeniden müzakere aram alarının çok muhte
mel olduğu eklenmektedir.

Bu m üzakerelerin başarısızlığı şüphesiz ki Sovyetlerle bağlantı
larımız açısından bir dönüm noktasıdır. Akdenizdeki İtalyan tehdidi 
karşısında, 1936’dan itibaren B atı’dan destek arayan Türk idarecileri 
1938’de Orta Avrupa’dan doğru, gelişmiş bir şekilde beliren ve İta l
ya’nın belirsiz tutumuyla birleşen Alman tehdidi karşısında da hem 
Batı, hem Sovyetler ile dostluklarını takviye etmek yoluna gitm işler
dir. Sovyetlerin hararetli ortak güvenlik taraftarı olması karşısında, 
bu iki desteğin antlaşm alarla bağlanm ası için ek bir durum mevcut
tu ve bunun gerçekleşmesine teşebbüs edilmiştir. Sovyetlerin B atı
klarla m üzakereleri kesilinceye,' hatta Ribbentrop’un Moskova’ya 
ikinci gelişine kadar da bu ümit devam etmiştir.
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