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GERÇEKLİĞİ YİTİRMEK: ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA SESSİZ DİRENİŞ

Ayşe Nahide YILMAZ
Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ORCID ID 0000-0003-0928-4241

ÖZET
Türkiye sanat ortamı 1970’ler boyunca çoğunlukla Akademi çevresindeki sanatçıların başı
çektiği toplumsal gerçekçi denilebilecek bir geleneğin odak noktası olarak dikkati çektiği
görülmektedir. Bu sanatçılar için figür, gerek ruhsal gerek fiziksel anlamda, insan gerçekliğini
anlatmanın başlıca aracıdır. 1970’lerde olduğu gibi 1980’lerde de soyut ve kavramsal eğilimlere
direnen bu sanatçılardan bazıları, toplumsal eleştiriyi plastik sanatlar alanına figür aracılığıyla
taşıma gibi bir sorumluluk üstlenmişlerse de, yaşanan siyasal değişimler bu odağın etkisini
daraltmış ve sanatta yeni eğilimler ortaya çıkmak durumunda kalmıştır. Daha örtük ve dolaylı
yollara sapan sanatçılar, sert müdahalelerle karşılaşmasalar bile, bir çeşit otosansür tercih
etmişlerdir. Bu çalışma, sessizlikleriyle bozuk ve çarpık olanın gösterilmesine vesile olan
sanatçıların yapıtlarından örneklerle sanatsal eğilimlerdeki dönüşümlerin nasıl gerçekleştiği
üzerine dayalı bir araştırma sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Gerçekçilik, Dışavurumculuk, Sanat ve Politika, Baskı, Otosansür
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BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
MATEMATİK KAVRAMINA AİT KAVRAMSAL YAPILARININ ARAŞTIRILMASI

Öğr. Gör. Dr. Fikret CİHAN
1

1

Kırklareli Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 0000-0001-8783-4136,

ÖZET
Bu çalışmada bilgisayar programcılığı programında öğrenim gören öğrencilerin matematik
kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Olgubilim (fenomenoloji)
deseninin kullanıldığı bu nitel araştırma bir devlet üniversitesinin birinci sınıfında
öğrenimlerine devam eden 56 bilgisayar programcılığı öğrencisiyle yürütülmüştür.
Araştırmanın verileri 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, anahtar kavramı
matematik olan kelime ilişkilendirme testi ile toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir.
Analiz sonucunda katılımcılardan matematik anahtar kavramıyla ilgili 152’si farklı olmak üzere
toplamda 525 cevap kelime elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre frekansı en yüksek
cevap kelimeler toplama, çarpma, bölme, türev, çıkarma, sayılar, fonksiyon, integral ve üçgen
olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin matematik kavramıyla ilgili
kavramsal yapılarının nasıl güçlendirileceği konusu matematik eğitimi ve öğretiminde
araştırılması gereken bir konu olarak görülebilir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar programcılığı öğrencileri, kavramsal yapı, kelime
ilişkilendirme testi, matematik eğitimi ve öğretimi.
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HEGEL'İN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI VE DEVLET

Arş. Gör. Dr. Ayman KARA
Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü, ORCİD: ID/0000-0002-7493-0150

ÖZET
Hegel 1770-1831 tarihleri arasında yaşamış olan bir düşünür olup devleti düşüncesinin temeline
oturtur. Ona göre devlet kendinden kaynaklı bir değere sahip ve yüceltilmiş bir konumda
bulunmaktadır.
Hegel özgürlük anlayışını devletin sahip olduğu bu konum ile bağlantılı olarak oluşturmuştur.
Düşünür özgürlük konusu ile özel olarak ilgilenmiştir, ancak bu özgürlük günümüzde
anladığımız demokratik özgürlük anlayışından farklıdır. Ona göre özgür insan toplum
içerisinde belirli bir konumda bulunmayı kabul etmiş ve bu konumun gereklerine uygun hareket
eden insandır. Bu anlamda insan özgürleşebilmek için en yetkin konumda bulunan devlete itaat
etmelidir. Devlete itaat sağlandığında gerçek özgürlüğün yaşandığı bir toplum da oluşturulmuş
olacaktır. Gerçek özgürlüğün yaşandığı toplum ise, bireylerin birbirlerinin varlığını tanıdığı ve
birbirlerine saygı gösterdiği toplumdur.
Ona göre, devletin varlığını kendi çıkar ve arzularından önde tutan anlayış ile kendi arzularını
ve çıkarlarını önceleyerek devletin gücünü baskı ve sınırlandırma aracı olarak gören anlayış
arasındaki fark özgürlük düşünceleri arasındaki farkı yansıtmaktadır. Bunlardan birincisi
Hegel’in özgürlük anlayışını yansıtırken, ikincisi demokratik özgürlük anlayışını
yansıtmaktadır. Bu çalışmada, Hegel’in devlet teorisine değinilerek onun devlet teorisi
içerisinde oluşturduğu özgürlük düşüncesi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Hegel, özgürlük, devlet
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THE CONCEPT OF FREEDOM AND THE STATE İN HEGEL'S POLİTİCAL
THOUGHT
ABSTRACT
Hegel was a philosopher who lived between 1770-1831 and he took the state as the basis of his
thinking. In his opinion, the state is in a deified position and has a significance a significance
originating from itself.
His concept of freedom was formed related to this position of the state. The philosopher gave
special attention to the subject of freedom, however, this freedom is different from the
democratic freedom that we know today. For him, free person is a person who has agreed to be
in a certain position in society and acts in accordance with the requirements of this position. In
this regard, a person must obey the state which is in the most competent position to become
free. When obedience to the state is ensured, a society with real freedom will be created. The
society with real freedom, is the society where the individuals appreciate ach other's existence
and respect each other.
The difference between the understanding that prioritizes the existence of the state over its
interests and desires and the understanding that sees the power of the state as a means of
oppression and limitation by prioritizing its desires and interests represent the difference
between their ideas of freedom. Whereas the former represents Hegel’s ideas of freedom, the
latter represents the concept of democratic freedom. In this study, Hegel’s state theory will be
touched on and concept of freedom that he formed within the state theory will be examined.
Keywords: Hegel, freedom, state
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BURKE'ÜN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE MONARK DESPOTİZMİ VE HALK
DESPOTİZMİ ARASINDA BİR YOL: ILIMLI MONARŞİ

Arş. Gör. Dr. Ayman KARA
Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü, ORCİD: ID/0000-0002-7493-0150

ÖZET
Burke 1729-1797 yılları arasında yaşamış bir İngiliz devlet adamı ve düşünürdür. Fransız
Devrimi ile ilgili yaptığı eleştiriler üzerinden siyasal düşüncelerini oluşturmuş olan düşünür,
Fransız Devrimi’ni gerçekleştirenlerin eşitlik ve özgürlük söylemlerinin bir tür despotizme
sebebiyet verdiğini düşünmektedir.
Ona göre sınırsız bir monarşinin varlığı despotizmi doğurduğu gibi halka sınırsız özgürlük
verilmesi de bir çeşit despotizm doğuracaktır. Bunun sebebi iktidarları sınırlandıran siyasal
geleneklerin ve toplumsal sınıflar gibi ara kurumların ortadan kaldırılmasıdır. Burke’e göre
kitlelere siyasetin tamamı bırakılmamalıdır, çünkü kitleler fevri davranmaya meyillidir. Bu
noktada düşünür ılımlı bir monarşi önermektedir. Ilımlı monarşi sisteminde aralarında çatışma
olan toplumsal ve siyasal güçler, sınıflar ve kurumlar birlikte bir dengeye oturmaktadır.
Böylece despotizm riski ortadan kaldırılabilecektir.
Bu çalışmada, Burke’ün devrim öncesi Fransa’da var olan monark despotizmine ve Fransız
Devrimi ile ortaya çıkan halk despotizmine yönelik eleştirileri incelenecek, bu despotizmleri
oluşturan sebepler ele alınacaktır. Çalışmanın amacı bu iki despotizm arasında bir orta yol
olarak düşünürün ortaya koyduğu ılımlı monarşinin despotizm sorununu çözüp çözemediğinin
incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Edmund Burke, despotizm, monarşi, demokrasi, ılımlı monarşi
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A PATH BETWEEN MONARCH DESPOTİSM AND POPULAR DESPOTİSM İN
BURKE'S POLİTİCAL THOUGHT: MODERATE MONARCHY
Burke is an English statesman and a philosopher who lived between 1729-1797. The
Philosopher who formed his political thoughts over the criticisms he made for the French
Revolution, believed that equality and freedom discourses raised in French Revolution had
caused a kind of Despotism.
For him, giving limitless freedom to society would cause a kind of despotism just like the
existence of an unlimited monarchy give rise to despotism. The reason for this is the abolition
of the political traditions and intermediary organizations such as social classes that restrain the
rulers. According to Burke, politics should not be given to the masses completely, because the
masses tend to act impulsively. And at this point, he suggested a moderate monarchy. Social
and political forces, classes, and organizations that have conflicts with each other stand in
balance in this moderate monarchy system. Thus, despotism would stop being a risk.
In this study, by analyzing his criticisms made for the monarchical despotism that existed in
pre-revolutionary France and the people’s despotism that arose with the French Revolution, the
causes of these despotisms will be discussed. This study aims to examine whether this moderate
monarchy which was put forward by the philosopher as a path between these two despotisms
can solve the problem of despotism.
Keywords: Edmund Burke, despotism, monarchy, democracy, moderate monarchy
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ŞER’İ MAHKEMEDE OSMANLI KADINI ve MADDİ KÜLTÜR

Arş. Gör. Dr. Duygu TANIDI,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi
Anabilim Dalı,
Orcid Number: https://orcid.org/0000-0001-6004-2833
Öz
İnsanlığın yüzyıllar boyu başardığı bilimsel gelişmeler, tarih ilmine de
yansımıştır. Söz konusu bilim dalında, gerek metot, gerekse işlenen konular açısından,
son derece önemli ilerlemeler meydana gelmiştir. Günümüz tarihçileri için artık insanı
ilgilendiren her şey tarih ilmi ile ilgilidir ve çalışılabilir. Kadın kavramı, diğer beşeri
bilimlerde olduğu gibi tarih yazan birçok tarihçinin ilgi duyduğu ve çalıştığı bir alandır.
Kadın veya erkek Osmanlı tarihçileri, kadın hakkında dikkatli ve kapsamlı çalışmalar
yapmıştır, yapmaktadır. Çalışmada, bu literatüre zenginlik ve yenilik katmak istenmiştir.
Osmanlı coğrafyasında yaşamış olan kadınlar hakkında Osmanlı belgelerinde, az veya
çok bilgilere rastlamak mümkündür.
Osmanlı kadını üzerine olan bu çalışma, XVII. yüzyılın son yarısına ait R1 ve R3
numaralı Rusçuk mahkemesinde tutulan kadı sicillerindeki bilgilere göre hazırlanmış,
Osmanlı kadınının maddi kültürüne ait veriler üzerine kurgulanmıştır. İncelenen kadı
sicillerinde, XVII. yüzyılın son yarısında Osmanlı taşrasında yaşamış Rusçuklu
kadınların kıyafet, evlerinde kullandıkları araç-gereçler, varsa sahip oldukları menkul ve
gayrimenkuller vb. konular hakkında çeşitli bilgiler edinilmiştir. Böylelikle, Osmanlı
kadınının maddi kültür unsurlarla olan ilişkisinin niteliği, onlara ulaşmadaki durumu ve
toplumdaki erkek unsurlara kıyaslanarak ne derecede sahip olabildikleri; onları nasıl
kullandıkları gibi çok yönlü sorulara cevaplar aranmıştır.
Çalışmayı hazırlarken amaçlanan diğer hedef, günümüz için eski denebilecek bir
dönemde kadınlar için yaşamın nasıl aktığı açısından yorumlar yapabilmektir. Bu amaç
adına, onların maddi unsurlarla ilişkisi incelenmek denenmiştir. Tarihçilerin genel
görüşüne göre Osmanlı toplumu ataerkildir; Osmanlı kadını toplumda ikinci planda
kalmıştır; gündelik hayat veya toplumsal olaylarda söz sahibi değildir. Bu savın
doğruluğu ve geçerliliği, anakronizmden uzak durularak tartışılmıştır. Bunu yaparken de
bilimsel verilere sadık kalmaya, onları eleştirel bir gözle ve sorgulayarak yorumlamaya
dikkat edilmiştir. Ayrıca, kadın ile güç kavramları arasındaki ilişki hakkında sorular
sorularak Osmanlının kadına bakışı bir taşra kazası özelinde incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Maddi Kültür, Mahkeme, Miras, Osmanlı Kadını, Osmanlı
Toplumu, Şer’iyye Sicili.
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OTTOMAN WOMAN AND MATERIAL CULTURE IN THE SHARIAH
COURT
Abstract
Improvements succeded by humanity during centuries has reflected to science of
history. At this science, many important progresses have become with regards to
methodology and subjects examined. Every issue related to human is interested the
history and can be studied in the same time. Concept of woman is an area practiced and
dealt with historians writting history as well as other human sciences. Ottoman historians,
both men and women, studied woman attentively and comprehensively. In this study,
supporting richness and newness to literture is seek. To encounter with some or many
informations is possible about women had lived in the Ottoman geography in Ottoman
documents.
This study about the Ottoman woman is prepared informations according to court
registers had written in the Ottoman Ruse court in the last half of XVII. century with
numbered R1 and R3. These court registers examined a lot of informations are gained
about the clothing, materials used at home, movable and immovable properties of women
of Ruse had lived in this Ottoman rural area in the last half of XVII. century. By this way,
answers are seached to multifaceted questions such as qualification of relations the
Ottoman women with material culture factors; their situations of reaching to them; how
they can own to them by comperating to men and how they used to these factors.
Other aim of this study can make interpretations in the view of how the life had been
lived by yhe women in the period that old times for present. The relations between women
and material culture is searched for this aim. For general opinion of historians, Ottoman
society was patriarchal; Ottoman woman remained in the second plan and they did not
have a word for social events. The truthness and validity of this assertion is discussed
without anachronism. To be fatihfull to scientific datas and to criticize them is payed
attention. Moreover, the looking of Ottoman society to woman specific to one rural area
by asking questions about the relationship between the power and woman.
Key Words: Material Culture, Court, Legacy, Ottoman Woman, Ottoman Society,
Court Register.
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ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Serkan GÖKALP1
1

Mersin Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, ORCID ID: 0000-0001-9946-3280

ÖZET
Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin ne düzeyde
olduğu tespit etmek ve bu öğretmenlerin sınıf yönetimi beceri düzeylerinde çeşitli değişkenler
açısından anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Betimsel nitelikte olan bu
araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Mersin İli merkez
ilçelerinde bulunan ortaokullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında görev yapan öğretmenler
oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini belirlemede basit seçkisiz örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 750 öğretmenden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak;
Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, t-Testi ve tek
yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Ortaokul öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin
genel ortalaması ( =3, 51) “çoğunlukla” düzeyindedir. Dolayısıyla, ortaokul öğretmenlerinin
sınıf yönetimi becerileri “yüksek” düzeydedir. Ortaokul öğretmenlerinin sınıf yönetimi
becerilerinin düzeyi cinsiyetlerine, kıdemlerine, sınıf mevcuduna ve eğitim düzeylerine göre
anlamlı farklılık göstermektedir. Erkek öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin düzeyi kadın
öğretmenlerin sınıf yönetimi beceri düzeyinden yüksektir. 20 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan
öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin düzeyi daha az kıdeme sahip olan öğretmenlerin sınıf
yönetimi beceri düzeyinden daha yüksektir. 25 ve üzeri sınıf mevcudunun olduğu sınıflarda
derse giren öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin düzeyi sınıf mevcudunun 25’ten az
olduğu sınıflarda derse giren öğretmenlerin sınıf yönetimi beceri düzeylerinden daha düşüktür.
Lisansüstü eğitime sahip olan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin düzeyi lisans eğitimine
sahip olan öğretmenlerin sınıf yönetimi beceri düzeyinden daha yüksektir. Öğretmenlere sınıf
yönetimi becerilerini geliştirmeleri için hizmet içi eğitim verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi becerileri, ortaokul, öğretmenler
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ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL DEĞİŞMEYE İLİŞKİN
TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Serkan GÖKALP1
1

Mersin Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, ORCID ID: 0000-0001-9946-3280

ÖZET
Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğretmenlerinin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarının ne
düzeyde olduğunu belirlemek ve bu öğretmenlerin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarının
düzeyinde çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmektir.
Betimsel nitelikte olan bu araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın
evrenini, Mersin İli merkez ilçelerinde bulunan ortaokullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında
görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini belirlemede basit seçkisiz
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 750 öğretmenden oluşmuştur. Veri
toplama aracı olarak; Örgütsel Değişmeye İlişkin Öğretmen Tutumları Ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin analizinde ortalama, t-Testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Ortaokul
öğretmenlerinin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarının genel ortalaması ( =3, 64)
“katılıyorum” düzeyindedir. Dolayısıyla, ortaokul öğretmenlerinin örgütsel değişmeye ilişkin
tutumları “yüksek” düzeydir. Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarının
düzeyi cinsiyetlerine, kıdemlerine, yaş ve eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık
göstermektedir. Erkek öğretmenlerin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarının düzeyi kadın
öğretmenlerin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarından daha yüksektir. 0-5 yıl kıdeme sahip
olan öğretmenlerin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarının düzeyi, daha yüksek kıdeme sahip
olan öğretmenlerin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarından daha yüksektir. 22-30 yaş
aralığında olan öğretmenlerin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarının düzeyi, 31 ve üzeri yaşa
sahip olan öğretmenlerin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarından daha yüksektir. Lisansüstü
eğitime sahip olan öğretmenlerin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarının düzeyi, lisans
eğitimine sahip olan öğretmenlerin örgütsel değişmeye ilişkin tutumlarından daha yüksektir.
Öğretmenlerin örgütsel değişme ilişkin tutumlarını yükseltmek ve daha olumlu hale getirmek
için öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel değişmeye ilişkin tutumlar, ortaokul, öğretmenler
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET DÖNEMİ (1923-1938) BALKAN
YAKLAŞIMI

Dr. Serdar Cem SEDİROĞLU
Kamu (Emekli) Ankara, TÜRKİYE
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4687-995X

ÖZET
Türk İstiklâl Harbi sonrasında bağımsızlığına kavuşan Anadolu’daki mücadele hareketi; siyasi
rejimin tesisi sonrasında kendisine en öncelikli gündem maddesi olarak Türk İnkılâbı
çerçevesinde reformları hayata geçirmek ve hedeflediği toplumsal dönüşümü mutlak
bağımsızlık anlayışı ile gerçekleştirmek şeklinde belirledi. Fakat Türk İnkılâbı’nın neşvünema
bulması ise öncelikle içte ve dıştaki barış ve huzur ortamı ile sağlanabilirdi. Bu hakikatin
farkında olan Cumhuriyet’in kurucu kadrosu; ülkede iç barış ve huzurun tesisine yönelik
gayretleri yanında dış politikada da başta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünya devletleri ile
uyum içerisinde varlığını sağlam temellere oturtacak politikalar tatbik etti.
Dönem boyunca (1923-1938) bu tarz bir dış politika tatbik edilirken ülkenin karar mercileri;
devletler arasındaki münasebetlerde herhangi bir ayrım yapmadan, eşitlik ilkesi ve tüm komşu
devletlerle iletişime açık, kazan kazan anlayışı ile uluslararası ortamda ilişkilerini geliştirdiler.
Fakat münasebet kurulan devletlerden özellikle Balkan coğrafyasına yönelik olanlar, aslında
kendisi de bir Balkan devleti olan Osmanlı’nın bakiyesi üzerine kurulan “ulus devlet”
niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti için ayrı bir önem taşıyordu. Dönem itibariyle genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucu kadrosunun anlamlı miktarda Balkan coğrafyasından gelen kişilerden
oluşması ise Balkan coğrafyasındaki devletler ile ilişkileri daha da anlamlı kılıyordu.
Bu bildiride; 1923-1938 döneminde henüz baharında olan bir devletin dış ilişkilerinde Balkan
siyaseti, dönemsel olarak dış politikada oldukça belirleyici öneme sahip Cumhurbaşkanı
Mustafa Kemal Atatürk’ün yaklaşımı ile ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Uluslararası İlişkiler, Balkanlar, Dış Politika,
Balkan Antlaşması (Antantı).
1. GİRİŞ
Tarih boyunca Antik Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı ve Habsburglara önemli hayat sahaları
sunmuş Balkan toprakları oldukça renkli bir etnik ve kültürel yapısı ile dikkat çekmektedir. Bu
kadar farklı bir yapıya sahip olmasına rağmen Balkanlar, yüzyıllar süren “Osmanlı Barışı” (Pax
Ottomana) sayesinde dinler arası hoşgörünün beşiği olmayı başarabilmiş bir coğrafyadır. Her
ne kadar Balkanlarda Osmanlı hoşgörüsüne sıklıkla atıf yapılsa da bunun yanında Osmanlı
Devleti’nin gösterdiği adil yönetim anlayışı ile bu tarihi topraklar, “19. yüzyıla gelinceye kadar
Osmanlı yönetiminden memnun kalmış” (Budak, 2016: 273) ulusların bir yuvası oldu.
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Yüzyıllarca huzur dolu günler geçiren bu topraklar, Osmanlı etkinliğinin azalması ile birlikte
kan ve gözyaşına tanıklık ederek bu defa da “Avrupa’nın barut fıçısı” sıfatına layık görüldü.
Özellikle 1789 Fransız İhtilâli sonrasında Devrim taraftarları ile karşıtlarının mücadeleleri ve
ardından gelen 1792-1815 dönemi savaşlarından sonraki en büyük Avrupa savaşı olan Kırım
Savaşı’nın kökeni Balkanlardı. Yine, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand’ın 1914’te
Saraybosna’da suikast neticesinde hayatını kaybetmesi, böylece milyonlarca insanın canına mal
olacak I. Dünya Savaşı’nın çıkmış olması (Jelavich, 2013: V) dünya tarihinde önemli
kırılmalara kaynaklık eden bu stratejik bölgeyi kan ve gözyaşı kavramları ile özdeş kıldı.
Balkanlarda Osmanlı etkinliğinin azalması Balkan halklarından ziyade kendi siyasi emelleri
uğrunda bölgeye ilgi duyan emperyallerin Balkan coğrafyasına yönelik siyasetlerini gün
yüzüne çıkarmıştır. Bu durum ise milliyetçilik söylemleri ile kamufle edilince Balkan ulusları
tarafından da rağbet görmüştür. Fakat yaşanan yeni gelişmeler bu defa kendi aralarında
çatışmaların doğmasına neden olmuştur.
Osmanlı sonrası bölgede yaşanan gelişmeler neticesinde günümüzde “Avrupa’da “Balkanlar”
kelimesi etnik çatışmalar ve bölgesel büyük güç rekabetini çağrıştırır” (Brzezinski, 2015: 175)
oldu. Kuşkusuz bu betimlemede özellikle bölgede Osmanlı hakimiyetinin zayıflaması sonrası
yaşanan çatışma ve savaşların önemli rolü vardır.
Balkan topraklarının stratejik önemine binaen Osmanlı hakimiyeti sonrası bölge, şiddetli
mücadele alanı olmuştur. Balkanlara yönelik tarihi gelişmeler dikkate alındığında “stratejik
açıdan Asya, Afrika ve Avrupa'nın kavşak noktasında bulunan Balkan Yarımadası hem fetih
açısından hem de diğer bölgelere uzanan bir geçit olarak cezbedici olduğunu” defalarca
ispatlamıştır (Jelavich, 2013: 3). Nitekim Balkan Yarımadası; Batı ve Orta Avrupa, Adriyatik,
Akdeniz, Anadolu ve Ortadoğu’ya açılmak için kritik önemini tarih boyunca muhafaza etmiştir.
Bu önemine binaen bölgeyi elde bulundurmak isteyen güç; bölgenin coğrafi açıdan özel
durumumu dikkate almak durumundadır. Balkan coğrafyasındaki yaklaşma istikametleri
oldukça sınırlıdır. Bunun yanında bölge, kıyılar ve vadi tabanları hariç oldukça dağlıktır. Zaten
Balkan lafzı da “ağaçlarla kaplı dağlar silsilesi anlamına gelen Türkçe bir terim” olarak
bölgenin genel durumunu ortaya koymak noktasında yarımadaya isim olarak konmuştur
(Jelavich, 2013: 1).
“Balkanlar” ifadesi “Balkan Dağları” ile özdeşleşmiş olmakla birlikte doğu batı hattındaki
Balkan Dağları Bulgaristan’ı ikiye ayırmakta olup yarımadaya da adını vermektedir (Karpat,
1992: 25). Balkan Yarımadası içerisindeki Trakya kesimi; Doğu Trakya ve Batı Trakya diye
iki coğrafi kısma ayrılmakta, Doğu Trakya, bugünkü Türkiye’nin Avrupa kıtasındaki
topraklarında yer almaktadır (Yaşar, 2007: 14).
Hal böyleyken bazı batılı araştırmacılar Türkiye’nin Balkan topraklarını ve bu topraklardaki
tarihi arka plandaki yerini görmezden gelerek Türkiye’yi bir Balkan devleti olarak
görmemektedir. Örneğin Amerikalı tarih profesörü Barbara Jelavich “Balkan Tarihi 18. ve 19.
Yüzyıllar” adlı çalışmasında Osmanlı’ya oldukça fazla atıf yapmış bulunmakla beraber ve
aslında bu çalışmasındaki Osmanlı ile ilgili hususları çıkarttığımızda eserinin hacimsel olarak
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epey azalacak olmasına rağmen Osmanlı’nın mirası üzerine kurulan Türk Devleti’ni kitap
önsözünde ifade ettiği Balkan devletleri arasında saymamaktadır.1
Oysa 1934 tarihli Balkan Antantı, 1953’te imzalanan Balkan Paktı, Yugoslavya’nın dağılması
sonrasında kurulan bölgesel bir örgüt niteliğindeki Güneydoğu Avrupa İş birliği Girişimi ve
Balkanlarda yapılan pek çok spor, kültür, sanat faaliyetleri dikkate alındığında Türkiye
Cumhuriyeti resmen bir Balkan devletidir.
Günümüzde Balkan Yarımadası’nın coğrafi sınırlarının net olarak ortaya konduğu resmi bir
kaynak olmamakla beraber bu toprakların denizlerle çevrili sınırlarında genellikle bir uzlaşı
vardır. Bölgenin kuzey sınırı ise muğlaktır. Bazı kaynaklar bölgenin kuzey sınırını Tuna ve
Drava nehirleri, bazıları ise Karpat Dağları kabul etmektedir. Karpat Dağları şeklindeki yapılan
sınırlama ile bu yarımada 1.000.000 km2 kadar bir alanı kaplamaktadır (Karpat, 1992: 25).
Avrupa’nın güneydoğu kesimini oluşturan ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu tarihi
topraklar, Osmanlı’da olduğu gibi O’nun mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin Avrupa’ya açılan kapısıdır. Balkan coğrafyası, Boğazlara bitişik konumu ile bu
önemli su yolları üzerinde egemenlik kurmak kaydıyla Avrupa’nın ve Anadolu’nun
derinliklerine kolay nüfuz edebilme imkânı vermesi yönüyle de stratejik bir değerdedir.
İşte bu stratejik topraklarda dünyanın kaderine yön verecek bir imparatorluk serüveni ise bir uç
beyliğinden imparatorluk seviyesine çıkacak Osmanlı ile başlamıştır. “Osmanlıların parlak
geleceği, 1352’den başlayarak Rumeli’ye, Avrupa’ya geçişi ve daha sonra Avrupalı
olmalarından kaynaklanır” (İnalcık, 2016: 269).
İmparatorluğa dönüşümde önemli payı olan Balkanların 14. yüzyılda Osmanlı egemenliğine
geçişi ile birlikte 19. yüzyıl ilk çeyreğine kadar payitaht İstanbul bölgede mutlak olarak
egemenliğini sürdürmüş ve sonrasında ise özellikle dış kaynaklı gelişmelerden ötürü Osmanlı
otoritesi sarsılmıştır. Buna bir de Fransız İhtilâli’nin neden olduğu milliyetçilik akımı eklenince
Balkanların akıbeti yeni bir yola girmiştir.
Bu yeni dönemle beraber özellikle Rusların daha ilk günlerden beri sıcak denizlere inmek için
farklı çıkış güzergahları kendilerine hedef olarak kestirmeleri ve bu mahreçlerden Slav
unsurları tahrik ettiği Balkanlar güzergahı ile ilgili politikalar geliştirmiş olması bölgenin
kaderini değiştirmiştir. Aslında Rusların Balkanlara ilgisinin su yüzeyine çıkması ile birlikte
bölgedeki tarihi sorunların başlaması adeta bir senkronizasyon göstermektedir.
Çar I. Petro’nun 1689-1725 saltanatı dönemindeki yayılmacı politikası ile Ruslar 1696’da
Karadeniz’in güvenliği açısından stratejik önemdeki Azak Kalesi’nin almış ve İstanbul
Antlaşması’yla (1700) ile bunu Osmanlı’ya teyit ettirmiştir. 1699 tarihli Karlofça Barış
Antlaşması ise Osmanlı’ya Batı’da büyük topraklar kaybetmesine neden olmuş ve bu durum
Rusların Osmanlı topraklarına olan iştahını daha da arttırmıştır. 1711 Prut Savaşı ardından
yapılan “askerlik bakımından Rusların büyük bir hezimeti neticesi olmakla beraber, diplomasi
itibariyle büyük bir Rus zaferi” niteliğindeki barış antlaşması Osmanlı’ya kısmi bir rahatlama
“Bu çalışma, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya'dan oluşan beş modern Balkan
devletinin tarihinin yaklaşık üç asırlık bir kısmını ele almaktadır” (Jelavich, 2013: V).
1
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sağlamıştır. 1736-1739 Osmanlı-Rus Savaşı ardından yapılan Belgrad Barışı ise Osmanlı’ya
1711 Prut Savaşı’nda geri alınan ve ardından 1713 Edirne Antlaşması’yla Ruslara teyit ettirilen
Azak Kalesi’nin bu defa tamamıyla yıkılması taahhüdünü getirmiştir. Böylece “Rusya,
Karadeniz’e çıkmak için, ilk esaslı şartları ve imkânları bu suretle elde etmiş” tir. 1768-1774
Osmanlı-Rus Savaşı, ardından imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması Ruslara emperyalist
hedefler için yeni kapılar açmış ve “Katerina’nın Türk siyaseti sayesinde, Rusya, daha Kiev
Rusyası devrinde ulaşmak istediği Karadeniz’e inmek amacı gerçekleşmiş” tir. Küçük
Kaynarca Antlaşması ile Ruslar açısından Osmanlı’ya karşı önemli kazanım ise kuşkusuz
“Ortodoks tebaayı himaye bahanesiyle, Türkiye’nin iç işlerine karışmak imkânını elde etmiş”
olması idi (Kurat, 1987: 252, 253, 259-261, 276, 289-292). Balkanlardaki Ortodoks ve Slav
unsurların varlığı dikkate alındığında Küçük Kaynarca Antlaşması ile dış kaynaklı
müdahalelere kapı aralandığı ve böylece bölgenin kaderinde yeni mücadeleler ve savaşlar
döneminin başladığını söylemek mümkündür.
XVIII. yüzyılla birlikte Rusya resmen Avrupa devletler sisteminin parçası haline gelmiştir. Bu
gelişme Çar’ı Osmanlı Devleti karşısında etkin bir konuma koymuş, böylece Ruslar
“Balkanlar'daki Ortodoks Hıristiyanların koruyucusu olma iddiasıyla, İstanbul’da Osmanlı
İmparatorluğu'nun yerini almak için planlar yapmaya başlamıştır” (İnalcık, 2016: 199).
Bu dönemde Osmanlı Devleti’ni en çok yıpratan ulus olan Ruslar; 1787-92, 1806-1812, 18281829 Savaşları ile adım adım Osmanlı topraklarında yayılmacı tutumlarını arttırmıştır. Buna bir
de 1789 tarihli Fransız İhtiâli’nin neden olduğu milliyetçi akımlar ve bu düşüncelerin neden
olduğu bağımsızlık emelleri eklenince Ruslar bunu Balkanlar özelinde manipüle eden bir
politika sergilemişlerdir. Zaten bu politikanın devreye girmesi ile gelinen noktada Balkan
halkları arasında birlikte yaşama motivasyonu azalmış ve ayrışmaya giden süreç ivmelenmiştir.
Bununla birlikte dönemsel olarak Balkanların kaderinde bir diğer dönüm noktası ise 1828-1829
Osmanlı-Rus Savaşları sırasında Rus unsurlarının ilk defa Balkan coğrafyasında Osmanlı’nın
tarihi başkenti Edirne dâhil pek çok yerleşim alanını işgal etmesi olmuştur. Yaşanılan bu savaş
sonrası imzalanan 14 Eylül 1829 tarihli Edirne Antlaşması’nın 11.maddesi ile Ruslar Rumeli’de
işgal ettikleri toprakları geri vereceklerini belirtmiş olsa da (Turan, 1951: 136) antlaşmaya ekli
olan mukavelenamenin 10. maddesine göre İstanbul; Rusya, İngiltere ve Fransa arasında
Londra’da yapılmış 6 Temmuz 1827 tarihli antlaşmayı ve bunun tatbikine dönük 22 Mart 1829
tarihli protokolü kabul etmiştir. Yunan Devleti’nin kurulmasını ve bağımsızlığını öngören
anlaşma ve protokolü kabul edecek olması yanında Eflak, Buğdan ve Sırbistan’a verilen
imtiyazların tanınmış olması (Turan, 1951: 139, 142, 146), Balkanlar’da Osmanlı’nın
etkinliğini sarsmıştır. Özellikle Mora’nın kaybedilerek Yunanistan’ın bağımsızlığının Osmanlı
yönetimi tarafından teyit edilmesi ise diğer Balkan uluslarının bağımsızlık özlemlerini
ateşlemiştir.
Diğer taraftan Avrupa’da Napolyon’un yenilmesi sonrasında “Rusya, Avrupa siyasetine hâkim
duruma gelmiş, Balkanlara ve İstanbul’da Osmanlıların yerini alma hayaline her zamandan
daha çok bir umutla devam etmiştir.” II. Mahmud’un 1832’de Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa
Orduları karşısındaki çaresizliği neticesinde Osmanlı Devleti “Rusya lehine Avrupa kuvvetler
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dengesini değiştiren ve fiilen Osmanlı Sultanı’nı adeta Çar’a tabi hale getiren 1833 Hünkârİskelesi Antlaşması’nı imzalamıştır” (İnalcık, 2016: 202).
Elde ettikleri ile yetinmeyen Ruslar, bitmek tükenmez arzularını Ortodoksların hamisi sıfatını
ileri sürerek Balkanlar üzerinde artık daha fazla dile getirmeye başlamış ve bu durum
uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Eflak ve Buğdan’dan çekilmekten ve Ortodoksların
hamiliği iddiasından vazgeçmeyen Rusların bu tutumu İngiltere, Fransa, Sardunya ve Osmanlı
ittifakına neden olarak “Bir anlamda ilk modern dünya savaşı hükmünde gerçekleşen” 18531856 Kırım Savaşı’na neden olmuştur (Gurulkan, Küçük, Genç vd. 2006: V, VI).
Kırım Savaşı henüz neticelenmeden yani Paris Antlaşması imzalanmadan önce Osmanlı
Devleti Bab-ı ali’de 1272 senesinin Cumadelahirenin on birinci pazartesi günü / 18 Şubat 18562
tarihinde (Cevdet Paşa, 1991: 67) Müslüman olmayan tebaanın hakları ve imtiyazlarına yönelik
Islahat Fermanı’nı dünya kamuoyuna açıklamıştır. Islahat Fermanı’nın Avrupalı devletlerde
bıraktığı izlenimin katkısı ile Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı’nı 30 Mart 1856’da 34 maddelik
Paris Antlaşması ile sonlandırmış ve böylece Rus tehlikesini şimdilik savmıştır (Karal, 2007:
243, 248; Yıldız ve Karaçağıl, 2012: 282).
Paris Antlaşması’nın Balkanları ilgilendiren hususları şunlardı (Osmanlı Belgelerinde Kırım
Savaşı (1853-1856), 2006: 96-106; Erim, 1953: 341-353):
9.madde Osmanlı’nın 18 Şubat 1856 tarihinde ilan ettiği Islahat Fermanı’na gönderme
yapmakta idi. Bununla birlikte ilgili madde devletlere, padişahın tebaası ile olan ilişkilerine
müdahale etme hakkını tanımamakta idi. Yani Rusların 1774 tarihli Küçük Kaynarca
Muahedesi ile Osmanlı İmparatorluğundaki Ortodoks halk üzerinde elde ettiği himaye
durumuna mâni oluyordu.
Fakat “Padişahın tebaasına ıslahat vadeden fermanının antlaşma metnine sokulması da
Osmanlı devletinin zararına idi. Çünkü büyük devletler, imparatorluğun iç işlerine
karışmamayı yüklenmiş olmalarına rağmen, bu fermana dayanarak, devamlı şekilde Osmanlı
devletini baskıları altına alacaklar ve ıslahatın kendi görüş ve çıkarlarına göre yürütülmesini
isteyeceklerdir” (Karal, 2007: 246).
22.madde, Romanya topraklarında olan Eflak ve Boğdan bölgelerine muhtariyet
kazandırıyordu.
28.madde ile “Sırp Beyliği dahi bundan böyle düvel-i muâhedenin kefalet-i müşterekeleri
tahtında bulunacak olan hukuk ve muafiyâtını te’sis ve tayin eyleyen hutût-ı hümâyûn
mucibince Saltanat-ı Seniyye tebaiyetinde devam eyleyecekti”. Yani Sırbistan’ın Osmanlı’dan
aldığı haklar ve imtiyazlar, imzacı devletlerin ortak garantisi altında olacaktı.
29.madde ise “Sırbistan’da hiçbir vesâtat-ı müsellaha vuku bulamayacaktır” hükmü ile Osmanlı
Devleti’nin Sırbistan’a askeri müdahalesini engelliyordu.
1856 Paris Antlaşması Osmanlı’ya Balkanlar özelinde bir takım egemenlik haklarında
kısıtlamalar getirmesine rağmen Rusya’nın Avrupa üzerindeki üstünlüğünü sona erdirmesinden
2
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ötürü Ruslar bu antlaşmadan genel olarak memnun kalmamış ve şimdilik Osmanlı üzerindeki
hedeflerini tehir etmişlerdir.
Bununla birlikte Rusya, “1856 yenilgisinin” rövanşı için fırsat kolladı. “Balkanlar’da büyük
Bosna-Hersek ve Bulgar ayaklanmalarını destekledi, Osmanlı hükümetinin mali iflas ilan
etmesiyle Batılı kamuoyunu kaybettiği ve Batılı devletlerin tarafsız kalacağı inancı ile savaş
ilan etti. 1877-1878 Savaşı, Balkanlar’da büyük toprakların kaybedilmesi ve imparatorluğun
parçalanmasıyla sonuçlandı” (İnalcık, 2016: 204-205).
Bölgeye yönelik sadece Rusların politikaları yoktu. Bu dönemde Avrupa’daki büyük devletler
bir taraftan gelişmekte olan sanayilerine yönelik ham madde ve pazar arayışlarına girişmişlerdi
(Karal, 2007: 245). “1750-1878 döneminde; endüstrileşen, nüfusu ve hammadde ihtiyacı artan
kapitalist bir Avrupa, Balkan yarımadasını kendi nüfuz alanına sokacak, burada uydu
devletçikler yaratacaktır” (İnalcık, 2010: 230). Bu kapsamda Rusya dışında İngiltere,
Avusturya ve İtalya’nın bölgeye olan ilgisi artacaktır.
Diğer taraftan 1875’te Hersek’te, 1876’da Bulgaristan’da yaşanan ayaklanmalar, Ruslara
Ortodoks halkları üzerindeki tarihî amaçları yolunda yeni bir kapı açmıştır. Yeniden gündeme
gelen “Şark Sorunu” nu manipüle eden Rusya, İstanbul Konferansı ve Londra Protokollerinde
diplomatik açıdan bir başarı göstererek uluslararası ortamı lehine döndürmüş ve “Osmanlı
Devleti’ne karşı tek başına harekete geçmiş ve savaş ilanını 24 Nisan 1877 tarihinde
açıklamıştır” (Aydın, 2008: 255).
“Rusya’nın tek başına Balkan buhranını çözmeye kalkışmak istemesi Balkanları istilâ etmesi
veyahut tamamen nüfuzu altına alması demekti. Böyle bir durumda Hindistan yolu tehlikeye
girecekti.” Bu durum ise İngiltere’nin şark politikasına tersti. Zira İngilizler bu yolun
güvenliğini sağlamak üzerine bölge politikasını geliştirmişlerdi. Balkanlarda Rus Çarı’nın tek
taraflı bu girişimi Londra’da tedirginliğe yol açmış ve İngiltere’nin yeni politikalar üretmesine
neden olmuştur (Karal, 2007b: 25).
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na3 son veren 1878 tarihli Berlin Kongresi ise Osmanlı
İmparatorluğu’nun Balkan coğrafyasında parçalanması sürecinde asıl kırılma noktası olmuştur
(İnalcık, 2009: 260). “1878 Berlin Kongresi sonrası Avrupa kuvvetler dengesinde önemli
değişimler gerçekleşmiş ve Osmanlı Devleti, Rusya karşısında tekrar yalnızlığa itilmiş” tir
(İnalcık, 2016: 205). Balkanlar’da asıl yeni gelişme ise bölgede bir Slav Birliği’ne mâni olmak
için Avusturya’nın artık bölgede daha aktif bir tutum sergilemeye başlayacak olmasıdır.
Berlin Kongresi neticesinde imzalanan Berlin Antlaşması Osmanlı topraklarının bir kısmını
paylaşıma tuttuğu gibi geri kalan topraklarını ise taksim için uygun bir ortam hazırlamıştır
(Karal, 2007b: 78). Berlin Antlaşması’na göre Balkanlar’da Osmanlı egemenliğinde
bulunmakla birlikte bir Bulgar Prensliği’nin kurulması kararlaştırılmış ve bu prensliğin
örgütlenmesi Rusya’ya bırakılmıştır (Karal, 2007b: 102). Bu arada işgale uğrayan Balkan
coğrafyasından pek çok Türk ve Müslüman halk daha güvenli gördükleri Osmanlı topraklarına
göç etmişlerdir.

3
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Berlin Antlaşması’ndan sonra Yunan hükümeti devreye girerek sınır düzeltilmesine yönelik
görüşmelere yapılması için Babıâli’ye bir nota vermiş ve İngiltere ve Fransa’nın tavsiyesi
üzerine, Şubat 1879’da Preveze’de Osmanlı ve Yunan temsilciler bir araya gelmişlerdir (Karal,
2007b: 113).
Karşılıklı görüşmelerin ardından Mart 1881’de İstanbul’da toplanan elçiler konferansında,
Tesalya’nın Yunanistan’a, Epir’in de Osmanlı Devleti’ne bırakılması şeklinde bir hudut
düzeltmesi kararı alınmış ve 24 Temmuz’da Babıâli ile Yunanistan arasında bu esas üzerine
anlaşma imzalanarak iki taraf arasındaki uyuşmazlık geçici olarak halledilmiştir (Karal, 2007b:
114).
1878’de Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın, 1908’de ise Bulgaristan’ın Osmanlı’dan kopuşu,
ardından gelen Balkan Savaşları ile Rumeli’ndeki son Evlad-ı Fatihana yadigâr toprakların
kaybedilişi ise Payitaht İstanbul için tam bir travma olmuştur. Fakat Balkan Savaşları
döneminde Balkan halkları arasında ayrılıkların daha da keskinleşmiş olması artık bu unsurların
birlikle yaşama motivasyonunu onarılması güç bir biçimde sarsmıştır. I. Dünya Savaşı ise
bölgedeki reel sorunlara kati çözüm getirmemiş ve Balkanların genel siyasi haritasını
şekillendirmiştir.
Hazırlanan bu bildiri de 1923-1938 döneminde henüz baharında olan genç bir devletin dış
ilişkilerinde Balkan politikası, dönemsel olarak dış politikada oldukça belirleyici öneme sahip
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün yaklaşımı ile ortaya konacaktır.
2. AVRUPA’DA SİYASAL GELİŞMELER ve TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923-1938)
Osmanlı Devleti’nden genç Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden miras dikkate alındığında
özellikle hariciye müessesinde bunun oldukça derin olduğu hemen dikkat çeker. Bu derinlik;
yüzyıllar boyu üç kıtada hüküm sürmüş bir imparatorluğun ülke geleceği için önemli gördüğü
dış siyasete dair felsefesinin ayrıntılı olarak sonraki kuşaklara aktarılmasında kurumsal
özverinin bir sonucudur.
Osmanlı bürokrasisinin “arka bahçesi” sıfatı ile mütenasip “devletin gereksinim duyduğu
bürokratları yetiştiren bir “bürokrat okulu” haline gelen” ve kurumsallaşması ile dikkat çeken
Osmanlı hariciyesi (Akpınar, 2014: 78) bilgi ve tecrübe aktarımında oldukça işlevseldir. Bu
işlevsellik, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne geçişte de kendisini gösterecektir.
Nitekim Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan bu yeni süreçte devletin karar alıcıları Türk dış
politikasının şekillenmesinde bu mirası kullanmışlardır. Ayrıca Cumhuriyet’in kurucu kadrosu
Osmanlı eğitim sisteminden geçmiş ve hariciye geleneğini ve tecrübelerini bilen bir zümre idi.
Fakat bu kurucu kadro önceki dönem dış politika uygulayıcılarına nazaran mevcut gelişmeler
karşısında realizme daha sıkı bağlı kaldılar.
Bununla birlikte Cumhuriyet’in kurucu kadrosunun dönemsel dış politika okumalarında;
“Doğu Meselesi” nin neden olduğu ve belleklerde önemli izleri olan Balkanlarda başlayan geri
çekilme süreci, 1829’da Yunanistan, 1878’de Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın, 1908’de ise
Bulgaristan’ın Osmanlı’dan kopuşu, Balkan Savaşları, ardından Rumeli’nin, Doğu Trakya
dışında tüm Balkan coğrafyasının kaybedilişi ve koca bir imparatorluktan Anadolu

CONGRESS BOOK

ISBN: 978-625-8151-04-6

www.avrupakongresi.org

Page | 17

BALKAN

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

coğrafyasına hapsolunma gibi hezimetler adeta bir travma etkisi yapmıştır. Fakat galip çıkılan
Türk Bağımsızlık Savaşı sonrası devlet üst aklında rasyonalizm ağır basarak günün koşullarının
gerçekleri idrak edilerek mevcut statü kabul edilmiştir.
Öte yandan Cumhuriyet’i kuran kadronun anlamlı bir çoğunluğunun Balkan coğrafyasında
doğmuş olması ve bu toprakların siyasi, ekonomik, sosyal kodlarını çok iyi bilmeleri ya da
kaderlerinin bir şekilde İttihat Terakki’nin faaliyetlerinden ötürü bu topraklarla kesişmiş olması
diğer kaybedilen vatan toprakları dikkate alındığında Balkanları daha farklı kılmaktaydı. Hele
bir de Anadolu’ya çekilirken sınırlar dışında Balkan coğrafyasında anlamlı miktarda Müslüman
ve Türk’ün terk edilmiş olması, ayrıca Lozan statüsü ile de Misak-ı Millî sınırları dışında Batı
Trakya’da Türk ve Müslüman nüfusun bırakılması ister istemez bu toprakları Ankara için daha
da hassas hale getirmiştir.
Diğer taraftan I. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen, getirdiği sözde anlaşmalarla kısa bir
zaman sonra henüz savaşın izleri silinmeden yeni çatışma ortamına zemin hazırlamıştır.
Özellikle Kıta Avrupası’nda beliren Almanya ve Fransa mücadelesi, ağır yaptırımlara maruz
kalan Almanya’da aşırı uçların güçlenmesi ve I. Dünya Savaşı sonrası kendisine verilen
sözlerin yerine getirilmemesinden ötürü hayal kırıklığı yaşayan İtalya’daki yeni dünya düzeni
için değişiklik talep edenlerin aşırı uçlarda kendilerine yer bulması kıtayı revizyonist ve
statükocular şeklinde ikiye bölmüştür. ABD ise I. Dünya Savaşı son bulunca inzivaya çekilerek
Milletler Cemiyeti (MC) üyesi olmadığı gibi Avrupa güncel sorunlarından da uzak kalmayı
tercih etmiştir.
Fakat pek çok devletin huzurunu kaçıran gelişme ise 24 Ekim 1929’da kendisini gösteren
“Büyük Buhran” olmuş, ülke ekonomileri bu krizden derin etkilenmiş ve liberal eğilimler
gözden düşerek mevcut iktisadi gelişmeler ülkelerdeki marjinal grupların manipülasyonlarına
zemin hazırlamıştır.
Genç Türk Devleti ise bu dönem önceliğini inkılâpların gerçekleşmesine vermiştir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından ifade bulan “yurtta sulh, cihanda
sulh” mottosu aslında Türk İnkılâbı’nın ana hedefi olan “muasır medeniyet seviyesinin üzerine
çıkma” idealinin gerçekleşmesi için bir ön koşul niteliğinde idi. Zira toplumsal dönüşüm ancak
ülkede ve dünyada barış ve huzurun olduğu bir ortamda gerçekleşebilirdi. Bundan dolayı
“Lozan statüsü ile kavuşulan barış ortamı; genç Cumhuriyet’in askeri başarılardan sonra artık
en büyük mücadele olarak görülen toplumsal dönüşüm ve refahın temini için ekonomik
reformları hayata geçirmesine imkân tanımıştır” (Sediroğlu, 2022: 548).
Türkiye Cumhuriyeti, askeri zaferler sonrası elde ettiği Lozan statüsü ile uluslararası ortamda
artık muteberdi. Fakat şimdi ise en önemli mücadele olarak görülen iktisadi savaş başlamıştı ve
hedeflenen inkılâplar tek tek hayata geçirilmekteydi. İçte bir taraftan mevcut sorunlara
çözümler aranırken diğer taraftan toplum bir dönüşüm yaşamaktaydı. İşte böyle bir ortamda
Türk Devleti yöneticileri dış sorunlar karşısında oldukça ihtiyatlı ve rasyonel politikalar tatbik
etmeyi uygun görmüşlerdir.
Lozan Antlaşması’nın icrası sayılabilecek on yıllık devrede Türk dış politikanın gayesi Misakı Millî’den asla ödün vermeyen bir siyaset ile millî varlığı korumaktı. Dönem itibariyle dış
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politikada gündeme gelen belli başlı konu başlıkları şunlardı 1. Sovyetler Birliği ile ilişkiler 2.
Afganistan’la ilişkiler 3. İran ile ilişkiler 4. İngiltere ve Musul meselesi 5. Fransa ile ilişkiler 6.
Osmanlı borçları meselesi 7. Yunanistan’la münasebetler 8. İtalya ile ilişkiler 9. Milletler
Cemiyeti’ne giriş (Güneş, 1974: 2-3).
1923-1932 döneminde Türk dış politikası Lozan’dan kalan sorunların halline ağırlık vermiş ve
uluslararası ilişkilerin genel seyrinden ziyade ikili devlet ilişkileri şeklinde bir politika icra
etmiştir. 1932-1938 döneminde ise dış politikanın ana amacı; bağımsızlık, ülke bütünlüğünün
uluslararası statüko kapsamında muhafaza edilmesi ve bunun bekasıdır (Sander, 1996: 92).
Dönemsel Türk dış politikasında dikkat çeken prensipler ise şunlardı:
1.Tüm devletlerle egemen eşitliği ilişkisine dayalı münasebetler kurmak. Aslında bu 1648
Westphalian devletler düzeninin ortaya çıkardığı evrensel bir kavramdı. Bu üniversal nitelik
dönem itibariyle Türk dış politikasının rehberi oldu.
2. Uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü. Bu husus, özellikle Türk İnkılâbı’nın
hedeflediği toplumsal dönüşüme yönelik ortamı tesis için elzemdi. “Kolektif güvenliği,
milletlerarası barışın korunmasını ve devamlılığını da ifade eden” Atatürk’ün “Yurtta Sulh,
Cihanda Sulh” parolası bu konuda Ankara’nın tavrını net olarak koymakta idi. “Türk dış
politikasının hedefi ve anlamı hem içerde hem de dışarıda hukuk düzenin kurulmasına çalışmak
ve ona yardımcı olmaktır. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi, Türkiye’ye barış ve huzur
getirdiği gibi ülkede güvenliğin sağlanmasına da imkân vermiştir” (Eroğlu, 2007: 717-718).
Bu barışçı ve kararlı politikalar ışığında Türk Devleti, Balkan devletleri yanında tüm dünyada
kısa sürede prestij kazanmıştır.
3. Uluslararası hukukun gereği ve sonucu olan antlaşmalara riayet ve hukuk kurallarına bağlılık.
Bu madde ise dünyada düzenin tesisi, kargaşa, anarşi ve terörün önlenmesi için elzemdi.
4. Uluslararası örgütlere ve ittifaklara karşı temkinli bir duruş. Yüzyılların neden olduğu acı
tecrübelerin bir sonucu olarak Türk Devleti dönem itibariyle meselelere güvenlik
penceresinden bakmakta idi ve kendi öz kaynaklarına güvenerek varlığını pekiştirmeyi
istiyordu. Bundan dolayı MC’ne tereddütleri olmakla beraber 1932’de bu örgütün üyesi oldu.
Balkan Paktı ve Sadabat Paktı’na ise realist tutumunun bir tezahürü olarak dahil oldu.
Dönemsel Türk dış politikasında dikkat çeken en önemli vasıf ise tam bağımsızlık prensibinden
taviz verilmemesi olmuştur
Dönem başında ülkedeki yabancı okulların dış kamuoyuna güvenerek sergiledikleri davranış
karşısında Türk dış politikası, bağımsızlığına ve iç işlerine yabancıların asla müdahil
olunmaması için belirlediği kendi prensibinden asla taviz vermemiştir. Örneğin “Fransız
Katolik misyon okullarının, haçlar konusunda ruhani bakımdan bağlı oldukları Vatikan’ı
dinleyerek, Maarif Vekâleti’nin dini öğretim ve simgelere ilişkin gönderdiği genelgedeki
emirlere uymaması ise krizi büsbütün derinleştirmiş ve okulların kapatılmasıyla
sonuçlanmıştır” (Tanır, 2015: 201-202). Ayrıca 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat
Kanunundan taviz vermeyerek çıkardığı ilave hukuksal düzenlemelerle eğitim sistemi üstünde
devlet otoritesini egemen kılmıştır.
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Yine Ankara’nın 13 Ekim 1923’te başkent ilan edilmesinde Batılı devletlerin gösterdiği
olumsuz tutum dikkate alınmamış, Anadolu’nun kalbindeki bu şehir yeniden imar faaliyetleri
ile kısa zamanda modern bir kimliğe kavuşmuş ve en nihayetinde Batılı devletlerin burada
büyükelçilik açmaları sağlanmıştır.
Yine bu günlerde İngiltere ile bir diğer önemli gündem olan Musul konusu çözüme
kavuşturulmuştur. Sınırdaşı Yunanistan ile mübadele ve Patrikhane meselesi de uzlaşma ile
netice vermiştir. Uluslararası ilişkilerde realizmin ön gördüğü politikalar üretilmiş ve
diplomatik ilişkilere ağırlık verilerek devletler arası münasebetlerin geliştirilmesine özen
gösterilmiştir. ABD yanında Sovyetler Birliği ile de temaslar kurulmuştur.
Bunun yanında Türk dış politikası I. Dünya Savaşı’ndan sonra yeni düzeni belirlemeye yönelik
toplanan Paris Barış Konferansı’nda idealizm akımının bir yansıması olarak uluslararası iş
birliğini geliştirmek, barışa yönelik çabaları arttırmak ve savaşlara engel olmak için
düşünülmüş MC’ne karşı mesafeli tutumunu 1932’e kadar sürdürecektir.
Türk Devleti bu örgüte yönelik mesafeli duruş sergilemiş olmakla beraber devletlerle ikili
düzenlemeler ile Lozan sonrası süreçte mevcut sorunları çözmeye çalışmıştır. 1926’da Türkiye
ve İngiltere arasında Musul sorunu hal olmuş, 1928’de Fransa ile Osmanlı borçlarına dair yeni
bir antlaşma imzalanmıştır. 1930’daki yapılan düzenleme sayesinde ise Yunanistan ile ahali
değişimi konusunda kesin bir çözüme kavuşulmuştur (Ülman ve Sander, 1972: 3). Böylelikle
Türk dış politikası emniyet halkalarının her geçen gün genişletmiştir.
Türk Devleti’nin uluslararası iş birliği ve kolektif barış çabaları içerisinde yer alması ise 1928
Mart ayında silahsızlanma konferansının hazırlık komisyonu çalışmalarına davet edilmesiyle
başlamıştır (Armaoğlu, 1988: 326).
Karşılıklı ilişkilerde savaşa başvurulmaması esasına dayalı barış paktı Fransız Dışişleri Bakanı
Aristite Briand ve ABD Dışişleri Bakanı Frank Kellogg öncülüğünde 27 Ağustos 1928’de ilk
başta dokuz devlet arasında (Birleşik Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya,
Polonya, Belçika ve Çekoslovakya) imzalanmıştır. İmzalanan Briand-Kellogg Paktı veya Paris
Paktı ile “taraflar, savaşı milli politikalarına alet etmeyeceklerini, anlaşmazlıkların çözümü
için savaş yoluna gitmeyeceklerini, savaştan vazgeçtiklerini ve bütün anlaşmazlıkları için
daima barışçı vasıtaları kullanacaklarını taahhüt” etmişlerdir (Armaoğlu, 1988: 222).
Briand-Kellogg Paktı’na 1928 Eylül ayında Türkiye de davet edilmiş ve 1929 Ocak ayında bu
Pakt’a katılmıştır. Türkiye’nin uluslararası iş birliğine katılmasında en önemli gelişme ise 1932
yılında MC üyeliğidir. Bu döneme kadar Türk Devleti; İngiltere’nin bu teşkilatta egemen
durumda bulunması ve Sovyetlerin de Cemiyet’e karşı şüpheli yaklaşımı ile belirtilen örgüte
mesafeli olmuş, 1930’larda ise yeni dış politik koşullar ile mevcut tavrını değiştirmiştir. Türk
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü, Silahsızlanma Konferansı’nın 13 Nisan 1932 tarihindeki
oturumunda Türk Devleti’nin MC ile iş birliğine hazır olduğu yönündeki beyanı sonrasında
1932 Temmuz ayında üyeliğe kabul edilmiştir (Armaoğlu, 1988: 335-337).
6 Temmuz 1932’de Cemiyet-i Akvam’ın Türkiye’yi üyeliğe daveti (Cumhuriyet, 7 Temmuz
1932: 1), 9 Temmuz’da TBMM’nin MC’ne giriş davetini onaylaması (Cumhuriyet, 10 Temmuz
1932: 1) ve 18 Temmuz 1932’de resmi üyelik başlangıç (Cumhuriyet, 19 Temmuz 1932: 1)
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serüveni dikkate alındığında, Türk Devleti’nin davetli olarak Cemiyet’e çağrılmış olması
oldukça anlamlı idi.
Her ne kadar tereddütleri olsa da Türk Devleti; 18 Temmuz 1932’de MC’ne üye olmuş,
etrafında güvenlik halkalarını Balkanlar’da Balkan Paktı, Orta Doğu’da ise Irak, İran ve
Afganistan ile Sadabat Paktı ile tesis etmiştir. Bunun yanında 1936 Montreux Boğazlar
Sözleşmesi ile de Boğazlardaki egemenliğini kısıtlayan hükümlerden kurtulmuştur. Atatürk’ün
çözüme kavuşmasının istediği Hatay meselesinin halli ise O’ndan sonraki döneme kalacaktır.
Dönem itibariyle Balkanların “jeo-politik” açıdan önemi ve tarihi arka plandaki yeri Türk dış
politikasının Balkan siyasetinin belirlenmesinde dikkate değer bir etken olmuştur. Bununla
beraber dış politika belirleyicilerin yaklaşımları, değerler manzumeleri ve doktrinler bu
siyasette oldukça önemli bir işlev görmüştür.
3. MEVCUT REALPOLİTİK KAPSAMINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
(1923-1938) BALKAN YAKLAŞIMI
Çok geç vakte kadar Osmanlı egemenliğinde olan “Balkanlar, özelde Makedonya ve Selânik;
farklı etnik, din ve kültüre mensup toplumların yaşadığı kozmopolit bir bölge” idi. Osmanlı’nın
bölgedeki etkinliğinin azalması yanında yaşanan savaşlar ve çatışmalar serisi Balkan
halklarının beraber yaşaması için gerekli olan “hoşgörü ve karşılıklı kabul ruhunu” derinden
sarstı (Sarınay, 2014: 91, 98).
Tarihsel kırılmaların yaşandığı bir dönemeçte Balkanların kozmopolit yapısının özelliklerini
barındıran Selanik’te dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk; Rumeli’de geçen çocukluk ve
öğrencilik, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki ateşemiliterlik ve Balkan coğrafyasında
bulunduğu görev süreleri dikkate alındığında (Turan, 1982: 3) Balkanları ve bölgenin
dinamiklerini oldukça iyi bilen bir komutan ve devlet adamıydı.
Bunun yanında Mustafa Kemal’in askerlik görevi icabı bulunduğu ortamlar; Balkanları çok iyi
bilmesini gerektirdiği gibi diğer uluslararası hadiseleri, diplomasiyi, dış siyaseti yakından takip
etmesini ve hadiseler karşısında tek yönden ziyade kuvvetli çapraz okumaları yapmasını
gerektiriyordu. Bu durum, O’nun devletlerarası münasebetlere oldukça hâkim olmasına ve dış
politikada öngörülerinin isabetli çıkmasına katkı sağlamıştır.
Mustafa Kemal; bu donanımsal zenginliği ile Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında, en üst seviyede
bir karar merciinde ülkenin geleceğine dönük pek çok konu başlığında olduğu gibi dış
politikada da oldukça belirleyici oldu. Bundan dolayı dönemsel Türk dış politikasını
anlayabilmek için O’nun bu konudaki beyanları ve tutumu oldukça değerlidir. Bildiri konumuz
Balkanlar olması nedeniyle Atatürk’ün Balkanlar özelindeki açıklamaları ve tutumu bölgede
yaşanan gelişmelerle birlikte dikkate alınacaktır.
En başta “Atatürk, gerçekçi bir siyaset ve devlet adamı karakteri yanında başarılı bir
diplomattı. Dış güçlerle, büyük devletlerle ilişkilerinde çok başarılı bir diplomasi yürüttüğüne
Ankara'da hizmet eden birçok büyükelçi tanık olmuştur” (İnalcık, 2009: 38). Kuşkusuz
Atatürk’ün bu başarı dolu diplomasiye dair vasfının şekillenmesinde O’nun realist ve rasyonel
yaklaşımı oldukça belirleyici olmuştur.
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Mustafa Kemal Atatürk, dış politikada her şeyden önce ütopyadan, dogmalardan uzak “akılcı”
ve “gerçekçi” bir yaklaşım benimsemiştir. Fakat bu politika tatbik edilirken tam bağımsızlık
ilkesi asla tartışmaya açılmayacak bir prensip olarak kabul görmüştür. Diğer taraftan kurucu
öndere göre geçmişin acılarına, yaşanmış kötü tecrübelerine saplanmadan geleceğe umutla
bakılmalı ve tüm dünya milletleri için barış ve refah arzu edilmeli idi. Atatürk, ebedi
düşmanlıklar olmadığına inanmakta idi. Yine O’na göre uluslararası hukuka saygı ve meşruiyet
dış politikada bir diğer önemli kaide idi. O, uluslararası sistemde devletler arasında iş birliği ve
diyaloğu gerekli görmekteydi ve devletler arasındaki münasebetlerde sıfır toplamlı bir
anlayıştan ziyade tüm tarafların kazançlı çıkacağı kazan-kazan (win-win) yaklaşımını
benimsemişti. İnsancıl bir dış politika benimseyen Mustafa Kemal, dış politikada zamanlamaya
oldukça önem vermekte, aksi durumun sorunlarda çözümden ziyade çözümsüzlüğe neden
olacağına inanmaktaydı. Cari uluslararası gelişmeleri sıkı takip etmekte ve gelişmeler hakkında
bağı kurarak geleceğe dair isabetli projeksiyonlar yapabilmekte idi. Atatürk, devletin bekasının
ve hedeflerinin millî güç unsurlarından sadece askeri güçle değil diğer millî güç unsurlarını da
içerecek şekilde ve aralarında ahengin sağlandığı bir sistem yaklaşımı ile gerçekleşebileceğini
düşünmekte idi.
Atatürk, bütün dünya milletlerinin karşılıklı güven ve huzur içinde yaşamalarını arzu etmekte,
(Kocatürk, 2007: 94) tek başına ülkenin huzur ve güvenliğini yeterli görmemekte ve milletler
ailesi arasında da benzeri durumun olması gerektiğini düşünmekte idi.
Mustafa Kemal, dış politikada barışçıl bir yaklaşım benimsemişti. Böyle bir tutumun şahsındaki
inkişafında belki de en büyük pay; O’nun okuduğu ve yazdığı pek çok eserde sıklıkla görülen
“cumhuriyet ve demokrasi” kavramlarının (Derinsu Dayı: 2014) zati değerler manzumesinin
gelişimindeki neticesi olan “barış” düşüncesinin oldukça kuvvetli yer bulmuş olması idi.
Bunun yanında “Atatürk ortak tehditlerle karşılaşıldığında birlikte hareket etmenin
gerekliliğine” inanmakta idi. Nitekim buna “inanmış biri olarak barışın korunması ve
devamının sağlanması konusunda bölgesel ya da uluslararası iş birliğine yöneldiği gibi
ittifaklar da yapmıştır” (Uzun, 2014: 391).
1923-1938 Döneminin uluslararası gereklilikleri ortak tehditlere karşı devletlerin yakın
çevresinden başlayarak genişleyen barış halkaları oluşturulmasını zorunlu kılıyordu. Mustafa
Kemal, uzlaşma zeminlerine yönelik bölgesel birlikler kurulmasının yararlı olduğuna
düşünmekte idi (Turan, 1982: 40). Bundan dolayı Türkiye, iki savaş arası dönemde (1923-1939)
dış politikasını şekillendirirken yakın emniyet kuşakları oluşturmaya öncelik verdi. Bu durum,
en başta da olası tehditler dikkate alındığında Balkanlar için elzemdi.
Bölgeye yönelik tehditleri fark eden genç Türk Devleti; kuruluşunu müteakiben bu tarz
örgütlerin teşkiline öncelik vermiş ve bu kapsamda ülkenin batı yanını emniyete almak için
Balkan devletleri ile birlikte hareket etmiştir. Mustafa Kemal’e göre göre bu bir zorunluluktu.
Zira, Balkan milletleri yıllardır kendi aralarında beyhude bir mücadeleye girmişti ve
“Balkanların birbirleriyle çarpışmaları kadar anlamsız ve acınacak az macera bulun” makta
idi. Ayrıca tecrübe edilen bu geçmiş “kardeş savaşlarında” Balkan milletleri “kendi
aralarında boş yere yıpranmışlar” dı ve müteakip günlerde bir uzlaşma zemini bulunmazsa
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Balkanlardaki “kardeş milletler” daha epey beyhude savaşmaya devam edeceklerdi (Kocatürk,
2007: 448).
Cumhuriyet’in kuruluşuna giden süreçte ve sonrasındaki ilk yedi yılda mevcut sorunlardan
dolayı en fazla temas kurulan Balkan devleti Yunanistan oldu. Her ne kadar 11 Ekim 1922’de
Mudanya’da doğrudan yer almamış olsa da hamileri ile varılan ateşkes dolayısıyla Yunanistan
ile de bir ateşkes imzalanmış oldu. Bu devletle asıl barış antlaşmasının yapılması için ise Lozan
süreci beklendi. Bunun yanında Lozan Antlaşma metninde Türkiye’nin karşısında Balkan
devletleri olarak sadece Yunanistan değil Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven devletleri de yer aldı
(İnan, 2009: 202).
Bununla birlikte 30 Ocak 1923’te Lozan’da henüz nihai bir barış antlaşma metni imzalanmadan
“Türkiye’de kalan Rumlarla, Yunanistan’da kalan Türk ve Müslüman ahalinin değişimi” ile
ilgili bir sözleşme ve protokol imzalandı. Bu bir zaruretti. Zira her iki tarafın sınırları içerisinde
kalan unsurların bunca yaşanmış acı tecrübeden sonra artık ülkenin tüm sathında birlikte
yaşama tutunması oldukça zordu. Bu nedenle belli bir lokasyonda yani İstanbul’daki Rumlar
ile Batı Trakya’daki Müslümanlar istisna tutularak mübadeleye ivedilikle başlandı. Sonraki
süreçte ise 24 Temmuz 1923’te Barış Antlaşması taraflarca imzalandı. Antlaşma sayesinde
Türk ve Yunan tarafları arasında sınır olarak Karaağaç Türk tarafında olmak üzere Meriç Hattı
şeklinde tespit edildi.
Lozan Barış Antlaşması’nın “Siyasal Hükümler” başlığını taşıyan I. Bölümünün “Azınlıkların
Korunması” başlıklı III. Kesim ile yani 37-45. maddeler ile Türkiye ve Yunanistan’da
azınlıkların hakları teminat altına alındı.
24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması’nın 45. maddesindeki “Türkiye’deki Müslüman
olmayan azınlıklarına tanınmış olan haklar, Yunanistan tarafından kendi ülkesinde bulunan
Müslüman azınlığa tanınacaktır” hükmü ile 37-44. maddelerde ifade edilmiş olan İstanbul
Rumlarının azınlık haklarına dair hükümlerin Batı Trakya’daki “Müslüman azınlıklara” da
uygulanacağını kabul edildi.
Lozan görüşmelerinde Yunanistan ile her ne kadar yazılı bir metin üzerinde mutabık kalınmış
olsa da müteakip günlerde bu yazılı metnin taraflar arasında farklı yorum ve tatbikine dair
beliren anlaşmazlıklar yeni sorunların çıkmasına neden olmuştur. Mübadiller ve azınlıklar
konusu gündeme gelen Yunanistan ile sorunların kati halli zaman almış ve daha kapsamlı
çözüme kavuşması ise sonraki döneme kalmıştır (Sediroğlu, 2008).
Lozan Antlaşması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti; Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan,
Romanya ve Sırp-Hırvat- Sloven Devletlerinin sınırlarını yani Balkanlardaki kaybedilmiş
toprakları teyit etti ve böylece bölgede mevcut durumu savunan bir konuma geldi. Balkanların
şimdi yeni oluşumu Sırp-Hırvat- Sloven Krallığı idi.
Mustafa Kemal Paşa, Balkanların bu yeni devletinin kuruluş sürecine dair Batı Anadolu
seyahati sırasında Bursa’da Şark Sineması’nda 22 Ocak 1923’te halkla yaptığı konuşmasında
değinmiştir. Mustafa Kemal; Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve Romanya
hükümetlerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra 1 Aralık 1918’de kurulmuş ve adı 3
Ekim 1929’da Krallık Yugoslavya’sı (1929-1941) şeklinde değiştirilecek olan Balkanların yeni
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devleti Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (1918-1929) (Aruçi: 2022) hakkında şu sözleri
söylemiştir: “Yugoslavya, Balkanlarda kuvvetli bir hükümet olmuştur. Sırpların böyle bir
devlet teşkil etmeye hakları vardır. Bunu da fiilen ispat etmişlerdir. Malûmdur ki, Avusturya ve
Macaristan Sırbistan’a tecavüz ve Sırp nüfusuna muadil olan ordularını Sırbistan’a sevk etti.
O azametli ordular karşısında bu küçük kavim merdane bir vaziyet aldı, çarpıştı ve kudret ve
kuvvetinin muadil olduğu noktalarda düşmanlarını daima mağlûp ve rezil etti. Gayrı kabili
mukavemet olan düşman savleti karşısında kademe kademe çekilerek bütün vatanı düşman
işgaline terk etmek mecburiyetinde kaldı. Sırp milletinin evlâtlarından mürekkep olan bu ordu
ve milletin mukadderatını tedvir eden rical, bundan katiyen nevmit olmadı ve ellerinde hiçbir
noktai istinad kalmadığı halde-behemehal namuskâr bir millet olacağız dediler. İşte bu azmin
neticesidir, bugün eski Sırbistan yerine büyük bir Yugoslavya hükümeti teşekkül etmiş oldu”
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, 1997: 73-74). Mustafa Kemal tarafından müteakip günlerde
Balkanların geleceğine dair belirleyici bir konuma geçecek olan Yugoslavya’ya değinmiş
olması ise oldukça anlamlı idi. Zira yeni teşekkül etmiş Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı
coğrafyası Osmanlı bakiyesi pek çok Müslüman unsuru barındırmakta idi. Ayrıca bu devlet
kısa zaman içerisinde Balkanlarda önemli bir konuma gelecektir.
Dönem itibariyle Türk dış politikası, barışçılık ilkesini kendisine bir düstur olarak belirlemişti.
“Millî Mücadele döneminde mücadele ettiği, savaştığı ülkelerle dahi bir süre sonra diplomatik
ilişkiler kurarak barış dönemi açmayı başarabilmiştir” (Haytoğlu, 2013: 594). Ankara’nın bu
tarz bir yaklaşım içerisinde olduğunun ifadesi 1 Mart 1923’de dördüncü toplanma yılını açarken
Mustafa Kemal tarafından yapılmıştır. Mustafa Kemal; barış siyaseti güttüklerini, Avrupa’daki
komşu devletlerin hükümetleri ile menfi bir diyalog bulunmadığını, uluslararası ilişkilerde
hukuka riayetin önemli olduğunu ve ilişkileri eskiye dayanan dost devletlerle bir an evvel resmi
münasebata girerek elçilik ve konsolosluk açmaya hevesli olduklarını vurgulanmıştır
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, 1997: 319-320). Nitekim müteakip süreçte Sırp-HırvatSloven ve Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk’la iletişim kanalları aktif hale getirilerek
ilişkilerin olumlu bir seyre girmesi için çaba harcanarak aktif bir Balkan dış politikası
uygulanmıştır.
Bu kapsamda Ankara, Balkan devletleri ile daha önce kesilmiş temasları yeniden temin için
öncelikle ikili diyalog arayışlarına girişti. Ankara’da; Arnavutluk ile 15 Aralık 1923’te,
Bulgaristan ile 18 Ekim 1925’te Dostluk Antlaşması ve 28 Ekim 1925’te Yugoslavya (Sırp,
Hırvat ve Sloven Krallığı) ile (Gökçe, 2016: 667) Barış ve Dostluk Antlaşması imzalandı.
(Gönlübol ve Sar, 1990: 96).
Fakat Balkan ülkeleri ile bu olumlu gelişmelere rağmen dönem başında özellikle Türk ve Yunan
Devletleri arasında birtakım anlaşmazlıklar da yaşanmıştır. Bu sorunlar, esas itibariyle iki tarafı
da ilgilendiren Lozan Antlaşması’nın ilgili maddelerinin yorum ve icrasından kaynaklanan
sorunlar olmak üzere nüfus mübadelesi, azınlık tanımı ve Ortodoks patriğinin seçimleri gibi
konu başlıklarını kapsamaktaydı.
Ülkesindeki ekonomik ve sosyal sorunlar ile mücadelede ederken bir de Balkanlar kaynaklı dış
sorun istemeyen Andreas Mihalakopulos hükümeti, ekonomik ve sosyal reformları
gerçekleştirme çabası içinde bulunan ve benzeri yaklaşımı olan Ankara ile aynı Balkanlar
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idealinde anlaştılar. Her iki taraf mübadeleden kaynaklanan mali ve hukuksal sorunları çözmek
üzere 21 Haziran 1925'te Ankara Antlaşması’nı imzaladılar. “Bu antlaşmayla Türkiye, 30 Ekim
1918'den önce ve o sırada İstanbul’da mevcut bulunan tüm Rumlara (Ortodoks ve T.C.
vatandaşı olmasa bile), yerleşmek niyetine bakmaksızın yerleşik sıfatı tanıyordu. Ayrıca, yasal
pasaportları olmaksızın ülkelerini terk edenler hariç olmak üzere yerleşik sıfatı tanınan Batı
Trakya Müslümanları ve İstanbul Rumları ülkelerine serbestçe dönebilecek, mallarına sahip
olabileceklerdi. Eğer söz konusu kişilere mallarını iade etmek mümkün değilse, adil bir
tazminat ödenecekti.” Fakat Mihalakopulos hükümetinin düşürülmesinin ardından iktidara
gelen General Pangalos’un farklı bir dış politika tutumu dolayısıyla Ankara Antlaşması
yürürlüğe giremedi. Ancak Ağustos 1926’da Pangalos'un iktidardan düşürülmesi iki ülke
ilişkilerinin yeniden gelişmesine zemin hazırladı (Fırat, 2009: 343).
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, 1 Kasım 1926’da ikinci dönem dördüncü toplanma yılını
açarken Yunan ve diğer Balkan devletleri ile güncel münasebetlere dair tespiti ise şu şekilde
idi: “Yunanistan’la aramızdaki muğlâk mesailin halli için, yedi iktidarımızda olan, her türlü
suhuleti gösterdik. Bu bapta açılan müzakerat ilerlemiştir. Yaklaşan neticenin bu devrede
heyeti celilenize arz olunacağını ümit ederim. Bulgaristan’la tasdik buyurduğunuz muhadenet
muahedesi ve ikamet mukavelenamesi mevkii meriyete girdi. Bir ticaret mukavelesi
müzakeresindeyiz. Sırp-Hırvat-Sloven ve Romanya ve Arnavutluk’la münasebatımız normal ve
dostanedir. Sırp- Hırvat-Sloven ile bir ticaret muahedesi müzakeresindeyiz. Balkan
komşularımızla hüsnü münasebatımızdan bahsederken, ilâve etmeliyim ki, biz Balkanlar’daki
huzur ve sükûnla çok yakından alâkadarız” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, 1997: 367).
Nitekim Atatürk’ün bu konuşmasından kısa bir zaman sonra Türk ve Yunan tarafları, nüfus
mübadelesine dair aralarındaki cari sorunları çözmeye dönük 1 Aralık 1926 tarihli Atina
Antlaşması’nı imzaladılar.
Bu arada Türkiye sadece Balkan siyasetine odaklanmamıştı. Örneğin Afgan Kralı Emanullah
Han eşiyle beraber 20 Mayıs 1928’de Türkiye’ye geldi. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk
resmi konuğu” (Özer, 2013) sıfatını taşıyan bu ziyaret ile Afgan Kralı Emanullah Han, “Türkiye
Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’ya gelen ilk yabancı hükümdar oldu” (Akbaş, 2008: 330).
Gerçekleşen bu ziyaret; Ankara’nın uluslararası ortamda itibarını arttırdığı gibi diğer devlet
temsilcilerinin de üst seviyede Türkiye’ye ve özellikle başkent Ankara’ya gelmelerinde olumlu
katkı yapmıştır. Artık özellikle Balkan ülkeleri devlet adamlarının Ankara’da daha sık görünür
olacağı bir döneme girilmiştir.
Öte yandan Bulgaristan’ın revizyonist dış politikası, Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan
sonrası antlaşmanın azınlıklar ve mübadeleye dair maddelerinin farklı yorumlanması ve tatbiki,
ahali değişiminin neden olduğu gerginlik iki savaş arası periyotun ilk on yıllık kısmında
Balkanlarda bir ittifak kurulmasına mâni olmuştur (Sander, 1996: 93).
Bu dönemde 1929’da başlayan “Dünya Ekonomik Buhranı” ise tüm dünya gibi Balkan
devletlerini de derinden etkiledi. Avrupa devletleri bir taraftan krizle boğuşurken diğer taraftan
da kendi aralarında revizyonist ve anti-revizyonist şeklinde iki grup etrafında birliktelik
kurmaya başladı. Atatürk ile Venizelos’un yakınlaşması ise Balkanların iki komşu ülkesi
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arasındaki düşmanlıkları sona erdirdiği gibi Balkan ittifakına zemin hazırlamış oldu (Akandere,
2003: 252-253).
Diğer taraftan Türk ve Yunan dış politikasını ortak çizgiye getiren gelişmelerde; Atatürk ile
Venizelos’un barışçıl politikaları ve bu politikalar ekseninde Balkan Birliği’nin kurulmasına
yönelik gayretleri yanında Bulgaristan’ın milliyetçi ve revizyonist tutumu ve beliren İtalyan
tehlikesi etkili olmuştur (Ülman, 1968: 250-251).
Neticede Avrupa’da beliren tehlikeyi fark eden sağduyulu Balkan siyasetçileri ve aydınları,
Balkan devletlerinin birlikte hareket etmesi fikrine odaklanmışladır. Bunun icrasına dönük ve
Balkan Birliği’nin tesisine yönelik ilk ciddi girişim, merkezi Cenevre’de bulunan
“Milletlerarası Barış Bürosu” tarafından yapılmış ve “Milletlerarası Barış Bürosu” 6-10 Ekim
1929 tarihlerinde Atina’da “Evrensel Barış Kongresi” adıyla bir toplantı icra etmiştir.
(Akandere, 2003: 253-254).
“Balkan Birliği konusundaki ilk adımlar Balkan hükümetleri tarafından değil, fakat gayrı resmi
çabalarla atılmıştır.” “Balkan Birliği’nin nazari öncülüğünü” yapan Milletlerarası Barış
Bürosu’nun girişimi ile 6-10 Ekim 1929 tarihlerinde Atina’da gerçekleşen (Cumhuriyet, 8 Ekim
1929: 3) 27.Evrensel Barış Kongresi’nde “Kongre başkanı ve eski Yunan başbakanlarından
Aleksandr Papanastasiyu devamlı bir Balkan Antantı kurulması fikrini ortaya atmış ve Türkiye
dahil bütün Balkanlı delegasyonlar bu fikri kabul” etmişlerdir (Armaoğlu, 1988: 337-338;
Gönlübol ve Sar, 1990: 96; Fırat, 2009: 350). Yapılan görüşme neticesinde ilk konferansın
Atina’da yapılması kararlaştırmıştır.
Aleksandr Papanastasiyu’nun bu teklifi, bir reel öngörünün sonucu idi. Zira Papanastasiyu’nun
kongre açılışında bulunduğu beyanattaki gibi Yunanistan’ın harpten canı çok yanmıştı
(Cumhuriyet, 9 Ekim 1929: 3). Ayrıca bazı ülkelerde I. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan
düzenin değişmesini isteyen radikal akımlar güçlenmekteydi. Lenin’in ölümünden sonra Stalin,
tek ülkede sosyalizm programını uygulamaya koymuştu. İtalya’da ise faşizm güçlenerek faşist
partiyi iktidara taşımıştı. Yaşanan bu gelişmeler ise Balkanlar açısından kaygı verici idi ve
mevcut statüko, Balkan devletleri arasında bir iş birliğini zorunlu kılıyordu. Balkan Birliği’ne
giden sürece ivme kazandıran dış gelişmeler ise şunlardı: Locarno Antlaşmaları, Kellog Paktı,
Litvinov Protokolü ve Küçük Antant (Armaoğlu, 1988: 335-337).
Avrupa’da yaklaşan tehlikenin farkında olan Türk Devleti Balkanlarda bir iş birliği ve
yakınlaşma arzu ediyordu. Daha önceki dönemde Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları ile Avrupa
diplomasisinde yalnızlığa itilmişti (Türkmen, 2010: 119). Güncel gelişmeler karşısında aynı
yalnız kalma durumu ise Türk Devleti için telafisi mümkün olmayan bir izolasyona neden
olabilirdi. Bunun yanında dünya devletleri yeni siyasi ittifaklar ile güvenlik sendromlarını
aşmak istiyorlardı. Revizyonist ve yayılmacı devletlerin tutumu dikkate alındığında Balkan
devletleri ile yakınlaşma Türkiye açısından bu gereksinimlerini karşılayabilirdi.
Diğer taraftan bölgenin en derin sorunlarına sahip Türkiye ve Yunanistan; son yaşanılan savaşta
en fazla etkilenen iki Balkan devleti idi. “Lozan’da Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus
mübadelesine karar verilmiş fakat Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları bu mübadeleden
istisna tutulmuştur. Lozan Antlaşması ile azınlık haklarına kavuşan Batı Trakya Türkleri her
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ne kadar yasal bir statüye kavuşmuş olsa da müteakip dönemlerde özellikle antlaşma
metinlerinin farklı yorumlanması” (Sediroğlu, 2022b: 39) kaynaklı gün yüzüne çıkan sorunları
çözmek için taraflar pek çok kez bir araya geldiler. 1 Aralık 1926 tarihli Atina Anlaşması
sonrasında karşılıklı sorunların kati çözümü ve ilişkilerin gelişme göstermesinde önemli
normalleşme girişimi ise 10 Haziran 1930’da iki ülkede bırakılan azınlıklara ve nüfus
mübadelesine yönelik Ankara’da yapılan yeni bir düzenleme ile oldu. Mübadele meselesinin
sorun teşkil eden noktalarının ortadan kaldırılmasını amaçlayan bu mukavelename 17 Haziran
1930’da Türk Devleti tarafından kabul edilerek 1 Temmuz 1930’da resmî gazetede yayınlandı
(Resmî Gazete, 1 Temmuz 1930). Türk ve Yunan yetkililerin iki ülke arasında nüfus
mübadelesinden kaynaklanan siyasal ve ekonomik sorunların halline yönelik girişimlerin 10
Haziran 1930 tarihli Ankara Sözleşmesi ile neticelenmiş (Erdem, 2009: 106) olması ise 30 Ekim
1930 tarihli Türk-Yunan Dostluk Antlaşması’na kapı aralamıştır (Soysal, 2000: 399).
Düzenlemenin Atina’da imza edildiği gün Venizelos İsmet Paşa tarafından Ankara’ya davet
edilmiştir (Türkiye’nin Dış Politikasında 50 Yıl, 1973: 230).
Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu iyimser hava, Balkan ittifakına gidiş sürecini
hızlandırmıştır. Öte yandan Avrupa’da gelişmekte olan revizyonist ve yayılmacı girişimlere
karşı endişeye kapılan ve kendilerini koruma güdüsü ile yola çıkarak ittifak oluşturma
gayretlerini daha önce ortaya koyan Balkan girişimi kararlaştırıldığı şekilde “Türkiye,
Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ve Arnavutluk’un resmi olmayan temsilcileri arasında ilk
Balkan Konferansı” 5 Ekim 1930’da Atina’da toplanmıştır. “Balkan ülkeleri arasında siyasal,
ekonomik, teknik, kültürel iş birliği konularının ele alındığı” (Soysal: 2000: 457) bu toplantının
müteakip dönemde de devamının yapılması kararlaştırılmıştır (Gönlübol ve Sar, 1990: 96-97).
Konferans, 12 Ekim 1930 tarihinde Delfi’de alınan kararlar ile son bulmuş ve Türk Heyeti’nin
ikinci konferansın İstanbul’da yapılması için yaptığı teklif ise kabul görmüştür (Cumhuriyet,
14 Ekim 1931: 3)
5 Ekim 1930’da Yunan Parlamentosu’nun Genel Kurul Salonu’nda açılışı yapılan Birinci
Balkan Konferansı sonucunda; Balkan devletleri arasında her yıl dışişleri bakanları düzeyinde
bir toplantı yapılması, Balkan Paktı hazırlanması ve bu pakt içerisinde savaşın yasaklanması,
uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümlenmesi ve bir tecavüz halinde karşılıklı yardımlarda
bulunulmasına dair hususların yer alması, daimi bir teşkilat oluşturularak bu kuruluşun Balkan
milletleri arasında ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasî yakınlaşmayı sağlaması ve böylelikle
Balkan Birliği’nin kurulmasının kolaylaştırılması karar kılınmıştır (Gönlübol ve Sar, 1990: 9697; Akandere, 2003: 254). Tarihten gelen pek çok husumet dolu tecrübeye rağmen Balkan
ülkelerinin bir araya gelmesi ise bölgenin geleceği adına oldukça önemli bir gelişme olmuştur.
Birinci Balkan Konferansı’nın neden olduğu olumlu havanın da etkisi ile Venizelos’un 27-31
Ekim 1930 tarihlerinde gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde gerek Ankara gerekse İstanbul’daki
karşılama törenleri oldukça gösterişli icra edilmiş ve bu ziyaret, devlet erkanı ile halk tarafından
ilgiyle karşılanmıştır. 29 Ekim 1930 tarihinde Ankara’da yapılan törenlere Macar Başvekil
Kont Bethlen ve Başvekil Eleftherios Kyriakos Venizelos’un da katılması ise oldukça dikkat
çekici idi (Cumhuriyet Gazetesi, 31 Ekim 1930: 1). Venizelos’un Ankara’da bulunduğu 30
Ekim 1930’da imzalanan “Türk-Yunan Dostluk, Bitaraftık, Uzlaşma ve Hakem Muahedesi”,
“Deniz Kuvvetlerinin Tahdidi Hakkında Protokol” ve “İkamet, Ticaret ve Seyrisefain
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Sözleşmesi” ile taraflar karşılıklı sorunların hallinde büyük bir yol kat etmiş oldular
(Türkiye’nin Dış Politikasında 50 Yıl, 1973: 230; Erdem, 2009: 114; Cumhuriyet Gazetesi, 31
Ekim 1930: 3).
Nilüfer Erdem’e göre “Venizelos’un Türk-Yunan dostluğu için gösterdiği gayretin sebebi ticari
ve ekonomik kaygılar olmaktan ziyade, dünya ve bölgede ortaya çıkabilecek statükoyu
değiştirmeye yönelik girişimlere karşı Yunanistan sınırlarını güvenceye almaktı.” (2009: 123).
Yani bu durum, Venizelos’un dönem gereği realist bir dış politika benimsemiş olduğunu
gösteriyordu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk; Ankara Türk Ocağı’ndaki Cumhuriyet balosunda
Yunan gazetecilerinin ricası üzerine 30 Ekim 1930’da verdiği demeçte Yunan gazetecilerini
görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra “Atina’da Balkan Konferansına giden
Türk murahhasları” na gösterilen ilgiden bahsetmiş ve memleketlerine geri döndüklerinde
burada gördükleri Türk milletinin iyi niyetlerini ve hissiyatını yazmalarını rica etmiş ve iki
ulusun ortak hareket etmesini arzu ettiğini şu sözlerle ifade etmiştir: “İki millet arasında vâsi
bir teşrik-i mesai sahası vardır. Ben şahsan bu iki millet arasında teşrik-i mesaiye tamamen
taraftarım. Nasıl ki siz de bizzat buna şahit oldunuz. Türk milleti de aynı arzu ve telâkkiye
iştirak etmekledir” (Cumhuriyet Gazetesi, 31 Ekim 1930: 1; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri
III, 1997: 129).
Balkanlarda gelişme gösteren bu olumlu havada 3-6 Ekim 1931’de Başbakan İsmet İnönü,
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve beraberindeki heyet Yunanistan’a bir ziyaret
gerçekleştirmiştir. Yunan Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edilen heyet, oldukça samimi ve
misafirperver karşılanmıştır (Özyürek, 2018: 8,9, 11).
Balkan Paktı’na giden süreçte yaşanan iş birliği ve yaşanan olumlu gelişmeler ve Türk tarafının
“anti-revizyonist gruba dahil olması” Macaristan’da “biraz kırgınlığa neden olmuşsa da
Atatürk’ün ileri görüşlülüğü sayesinde Türk-Macar ilişkilerine gölge düşmemiş, bu dönemde
karşılıklı iyi ilişkiler devam etmiştir” (Çolak, 2012: 12).
Nitekim Türk heyeti Yunanistan ziyareti sonrası İtalya üzerinden trenle hareket ederek 11 Ekim
günü saat 10:10’da Peşte’ye varmıştır. Macaristan Başbakanı Kont Karolyi, Macaristan
Dışişleri Bakanı N. Valko ve diğer temsilciler tarafından karşılanan Türk heyeti, 14 Ekim’de
Peşte’den ayrılıncaya kadar muhatapları ile temaslarda bulunmuştur (Özyürek, 2018: 12, 13).
Böylelikle Türk tarafı revizyonist Macarlar ile de samimi ve dostane ilişkilerini güçlendirmiştir.
İkinci Balkan Konferansı 20-26 Ekim 1931 tarihlerinde İstanbul’da yapılmış, bu konferansa
Türkiye’nin dışında Arnavutluk, Bulgaristan Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan katılmıştır.
“Toplantılarını İstanbul ve Ankara’da yapan bu konferans; Balkan ülkeleri arasında, siyasî,
sosyal, kültürel, ticarî ve ekonomik anlamda bir birliğin oluşması sürecinde önemli bir rol
oynamıştır” (Akandere, 2003: 249).
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Balkan Konferansı üyeleri ile Büyük Millet Meclisi’nde 25
Ekim 1931 tarihinde İkinci Balkan Konferansı son oturumunda bir araya gelmiş ve Fransızca
olarak yaptığı konuşmasında Balkanların tarihi durumuna, yaşanılan ortak maziye ve şimdi
birlikte hareket etmek gerektiğine dair şu sözleri sarf etmiştir: “Balkan milletleri, bugün
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Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye gibi müstakil siyasi
mevcudiyetler halinde bulunuyorlar. Bütün bu devletlerin sahipleri olan milletler asırlarca
beraber yaşamışlardır. Denebilir ki, Türkiye Cumhuriyeti dahil olduğu halde son asırlarda
vücut bulan bugünkü Balkan devletleri Osmanlı İmparatorluğu’nun yavaş yavaş
parçalanmasının ve nihayet tarihe gömülmesinin tarihî neticesidir. Bu itibarla Balkan
milletlerinin asırlara şâmil müşterek bir tarihi vardır. Bu tarihin elemli hâtıraları varsa, onlara
sahip olmakta bütün Balkanlılar müşterektir. Türklerin hissesi ise daha az acı olmamıştır. İşte,
siz, muhterem Balkan milletleri mümessilleri; mazinin karışık his ve hesaplarının üstüne
çıkarak derin kardeşlik esasları kuracak ve geniş birlik ufukları açacaksınız; ihmal olunmuş ve
unutulmuş büyük hakikatleri ortaya koyacaksınız…Balkan milletleri içtimai ve siyasi ne çehre
arz ederlerse etsinler, onların Orta Asya’dan gelmiş aynı kandan, yakın soylardan müşterek
cedleri olduğunu unutmamak lâzımdır. Karadeniz’in şimal ve cenup yollarıyla, binlerce seneler
deniz dalgaları gibi birbiri ardınca gelip Balkanlarda yerleşmiş olan insan kitleleri başka
başka adlar taşımış olmalarına rağmen, hakikatte bir tek beşikten çıkan ve damarlarında aynı
kan deveran eden kardeş kavimlerden başka bir şey değillerdir. Görüyorsunuz ki, Balkan
milletleri yakın maziden ziyade uzak ve derin mazinin kırılmaz çelik halkalarıyla birbirine
pekâlâ bağlanabilir. Bin bir türlü beşerî ihtiraslarla, dinî ayrılıklarla, bazı tarihî hâdiselerin
bıraktığı dargın izlerle, geçmiş zamanlarda, gevşetilmiş, hatta unutturulmuş olan hakikî
bağların ihya olunması lüzumlu ve faydalı olduğu, yeni insanî devre girdik. Bir an için bütün
bu, maziye gömülmüş olan, hâtıralardan sarfınazar etsek bile, bugünün hakikî icapları Balkan
milletlerinin, devrin hürmet ve riayete mecbur kıldığı, yepyeni şartlar ve kayıtlar ve geniş bir
zihniyet altında birleşmelerindeki faydanın büyük olduğunu göstermektedir. Balkan birliğinin
temeli ve hedefi, karşılıklı siyasi müstakil mevcudiyete saygı ile dikkat ederek iktisadi sahada,
kültür ve medeniyet vadisinde teşriki mesai eylemek olunca, böyle bir eserin bütün medeni
beşeriyet tarafından takdirle karşılanacağına şüphe edilemez.” (Atatürk’ün Söylev ve
Demeçleri II: 1997, 305-306).
Türkiye, Balkanlarda gelişmekte olan ittifak zemininden memnundu. Zira jeopolitik konum ve
gelişmeler bölgede barışı ve dayanışmayı zorunlu kılıyordu. Bunun gerçekleşmesi için
komşularla sorunsuz bir ortam Türk tarafının temennisi idi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, 1
Kasım 1931’de dördüncü dönem birinci toplanma yılını açarken yaptığı konuşmada buna dair
düşüncelerini şu cümlelerle açıklamıştır: “Balkan milletleri arasında sulhu ve anlaşmayı
istihdaf (hedefleyen) eden her millete mensup hususi teşekküllerin faaliyetlerini takdirle yâd
etmek benim için hususi bir zevktir. Türkiye, coğrafi vaziyeti itibariyle Balkanlarda sulhun
muhafaza ve takviyesinde bilhassa alâkadardır. Komşularıyla hemen hiçbir dâvası ve ihtilâfı
bulunmamak vaziyeti Türkiye’nin temenniyatına hususi bir samimiyet izafe etmek tabiidir”
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, 1997: 389).
Balkan milletleri arasında sulhu kuvvetlendirmek ve yazılı bir anlaşmayı ortaya çıkarabilmek
için Üçüncü Balkan Konferansı bu sefer 23-26 Ekim 1932’de Bükreş’te toplanmış (Soysal,
2000: 670) fakat Bulgaristan azınlık meselesinin kendi arzu ettiği tarzda halledilmemesi
karşısında konferansı terk etmiştir (Gönlübol ve Sar, 1990: 97).
Diğer taraftan 3 Temmuz 1933 tarihinde, Romanya, Türkiye ve Sovyet Birliği Londra’da
“Saldırının Tanımı Antlaşması”na imza koymuşlardır (Soysal, 2000: 437-440). Böylelikle Türk
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Devleti bir diğer Balkan devleti ile aynı yazılı metinde dayanışma içinde olduğunu kamuoyuna
ilan etmiştir.
Balkanlarda konferanslar trafiğinde sürece bir başka boyut kazandıran gelişme ise Türkiye ile
Yunanistan arasında 14 Eylül 1933’te Ankara’da imzalanan “Samimî Anlaşma Misakı” (Pacte
d’Entente Cordiale) olmuştur. Yunanistan Başbakanı Çaldaris ile Dışişleri Bakanı
Maksimos’un 1933 Eylül’ünde Ankara’yı ziyaretleri sırasında gerçekleştirilen ve ortak sınırları
karşılıklı olarak güvence altına alan 14 Eylül 1933 tarihli antlaşma (Soysal, 2000: 441)
imzalanmış ve bu anlaşma dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk, 15 Eylül 1933’de Başbakan
İsmet Paşa’ya bir tebrik telgrafı göndermiştir. Telgrafta ifade bulan Atatürk’ün düşüncesine
göre “Bu pakt, iki milletin karşılıklı büyük menfaatlerini kuvvetlendiren kardeşlik inkişaf
sahasına enginlik veren kıymetli bir vesika” idi ve paktın iki taraf için arzulanan verimi
vermesini temenni ediyordu. Yine antlaşmanın imzalanması nedeniyle Yunan yöneticilerinin
gönderdiği telgrafa Atatürk’ün verdiği cevaba göre “Türkiye Cumhuriyeti, milletler arasında
dostluk ve barış fikrinin gelişme ve gerçekleşmesi yönünden kendine düşen ödevini ciddi ve
samimi bir surette daima yerine getirmeden geri kalmayacaktı” (Kocatürk, [t.y.], 337).
Bulgaristan’ın bu anlaşmadan duyduğu şüphe ve rahatsızlığı gidermeye dönük Başvekil İsmet
İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras 20-24 Eylül tarihinde 1933’te Bulgaristan’a bir
ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Ziyarette Bulgaristan’ın da Türk-Yunan İttifakına dahil olması
teklif edilmiş fakat bu teklif Bulgar yetkililerce geri çevrilmiştir (Gönlübol ve Sar, 1990: 99;
Değerli, 2008: 126).
Ayrıca Türkiye, “Bulgaristan'ın katılmayacağı bir Balkan Paktının hedeflediği barış ve ortak
güvenliği sağlamaktan aciz olacağı düşüncesindeydi.” Bu nedenle Bulgaristan’ın Balkanlardaki
oluşum içinde yer alması önemli idi. Bu ziyaret sırasında taraflar 1929’da imzalanmış olan
Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşmasını beş yıllık bir süre için uzatmışlardır (Fırat,
2009: 351).
Balkan iş birliğine ve birlik oluşuma dair bu gelişmeler yaşanırken aslında “Paktın çekirdeği,
bir taraftan Yugoslavlar ve Romenler arasındaki Anlaşma, (Küçük Antant), diğer taraftan da
Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan 14 Eylül tarihli «Pacte d’Entente Cordiale» dir.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilâfların ve bilhassa Lozan anlaşmasının tatbikinden
doğan meselelerin sistemli bir şekilde” hal yoluna konması Türk-Yunan dostluğunun böyle bir
anlaşmaya varabilecek şekilde gelişebilmesine imkân vermiştir (Alp, 1974: 315).
Bu arada Atatürk dış gelişmeleri yakından takip etmiş ve 25 Eylül 1933’de Bulgaristan’dan
dönen Başbakan İsmet Paşa ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey’i Dolmabahçe Sarayı’nda
kabul ederek Sofya görüşmeleri hakkında bilgi almıştır. 26 Eylül 1933’de ise Atatürk
Dolmabahçe Sarayı’nda Balkanlarda barışın tesisinde önemli payı olan eski Yunan Başbakanı
Venizelos’u kabul ederek bir görüşme gerçekleştirmiştir (Kocatürk, [t.y.]: 337).
4–5 Ekim 1933’de Yugoslav Kralı Alexandre ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirilen
Türkiye ziyaretinde (Vakit, 5 Ekim 1933: 1) kendisine ve heyete ilk günden itibaren sıcak bir
yakınlık gösterilmiştir (Cumhuriyet, 5 Ekim 1933: 1). 4 Ekim 1933’te Yugoslavya Kralı
İstanbul’da Mustafa Kemal’i ziyaret etmiştir (İnan, 2009: 466). Dolmabahçe Sarayı'nda
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gerçekleşen görüşmede Kral Alexander Türkiye ile iş birliği yapmak konusunda oldukça arzulu
olduklarını ifade etmiştir. Atatürk ise görüşmede “barışın gerekliliğinden bahsederek,
Balkanlar’da barışın korunması hususunda iş birliğini memnuniyetle kabul ettiğini ifade
etmiştir.” Gerçekleşen bu ziyaret, “iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli bir
lokomotif görevi” görmüş ve sonraki dönemde ikili siyasî ve ekonomik anlaşmalara zemin
hazırlamıştır (Gökçe, 2016: 672, 676). Bu arada 4 Ekim 1933’te Cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal tarafından Bulgar Kralı Boris’e Yugoslavya Kralı Alexandre’nın kendisine ilettiği
mesajı dolayısıyla bir telgraf göndermiş ve iyi dileklerini iletmiştir (Cumhuriyet, 6 Ekim 1933:
1).
Yugoslavya Kralının ziyareti sonrasında bir başka Balkan ülkesinin temsilcisi, Romanya
Dışişleri Bakanı Titulesco, 15 Ekim 1933’te Çankaya’da Atatürk tarafından kabul edilmiştir
(Kocatürk, [t.y.]: 338). Romanya heyetinin bu ziyaretinde 17 Ekim 1933’te Ankara’da Hariciye
Vekili Tevfik Rüştü (Aras) Bey ile Romanya Dışişleri Bakanı Nicolae Titulescu TürkiyeRomanya Dostluk, Adem-i Tecavüz (saldırmazlık), Hakem ve Uzlaşma Antlaşmasını
imzalamıştır. Antlaşmanın 1.maddesine göre her iki devlet arasında sulhun ve samimi, ebedi
bir dostluğun olduğu ifade edilmiş, madde 2’de ise taraflar birbirlerine karşı milli siyasetlerini
harbe ya da bir saldırıya alet etmeyeceklerini taahhüt edilmiştir. Antlaşmaya göre taraflar
aralarında çıkacak uyuşmazlıkları barışçıl yollarla çözümü benimsemiş oluyordu (Cumhuriyet,
17 Ekim 1933: 1, 5).
Balkan Antantı’na adım adım gidilirken Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in 1 Kasım 1933’de
dördüncü dönem üçüncü toplanma yılını açarken Balkanlar ve ilgili Balkan devletleri ile ilgili
değerlendirmesi ise şu şekilde idi: “Balkanlarda münasebetlerimiz inkişafa mazhar olmuştur.
Yunanistan’ın mümtaz Başvekilini ve nazırlarını kabul ettiğimiz esnada, dostça, anlaşma paktı
imza edildi. Başlıca hükmü, iki memleketin müşterek hudutlarını karşılıklı taahhüt altına alan
bu mukavele, Yunanistan’la aramızda mütemadiyen artan dostluk ve emniyet rabıtasının
neticesidir. Bu muahede, denizde ve karada yüksek menfaatleri ve coğrafi rabıtaları bu kadar
birbirine girmiş olan iki memleket için tabiî ihtiyacın ifadesidir. Bu muahede, Balkanlarda dahi
sulhun ve umumi ahengin kuvvetli bir vasıtası olacaktır. Bulgaristan’la dostluk ve emniyet
münasebetlerinin artırılması için biz bütün imkânları kullanmaktayız, iki memleket arasındaki
bitaraftık ve hakem muahedesinin uzatılmasını derpiş eden bir protokol, vekillerimizin komşu
hükûmete cevabi ziyaretleri esnasında imzalanmıştır. İktisadi ve siyasi münasebetleri inkişaf
ettirmek, cumhuriyet hükûmetinin ciddî arzusudur. Mütenekkiren seyahat eden haşmetlu
Yugoslavya Hükümdarı ile, telâki vukuunu, mesut bir hâdise telâkki ederiz. Balkanlarda sulh
ve huzur temennilerini, iki memleket arasında iyi münasebetler inkişafını ve bir ademi tecavüz
muahedesi yapılması kararını tebarüz ettiren konuşmalardan, beynelmilel sulh ve emniyet
ülküsü, yalnız, müstefit olmuştur. Romanya’nın değerli Hariciye Nazırının resmî ziyaretini ve
bu esnada iki memleket arasında ademi tecavüz ve hakemlik muahedesi imzalanmış olmasını
memnuniyetle zikrederiz. Mütecavizin tarifi muahedesiyle ademi tecavüz ve tecavüze ademi
iştirak ve tecavüzü takbih fikirlerini tebarüz ettiren muahedenin memleketler arasında hakikî
bir emniyet havası yaratmakta olduğuna şüphe yoktur. Macaristan’ın mümtaz Başvekilinin ve
Hariciye Nazırının ziyaretlerini çok samimiyet ve memnuniyetle karşıladık. İki memleket
arasındaki Bitaraflık ve Hakem Muahedesi de uzatılmıştır. Milletlerimiz arasındaki kardeşçe
duygular bu mesut vesilelerle taşkın bir surette gösterilmiştir. Muhterem Efendiler;
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Balkanlar’da ve Orta-Avrupa’daki devletler arasında Türkiye Cumhuriyeti ancak politikasının
dürüst ve açık mahiyeti sayesinde, samimî mevkii muhafaza etmektedir. Pek nazik olan bu
siyasetin icaplarını dikkatle göz önünde bulundurmaktayız” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri
I, 1997: 393).
Atatürk’ün ifade ettiği “Türkiye Cumhuriyeti politikasının dürüst ve açık mahiyeti”
Balkanlarda netice vermiş ve Balkan ülkeleri Türk tarafına besledikleri güvenle Antant’ın
tesisinde son viraj niteliğindeki Dördüncü Balkan Konferansı’nın 5-11 Kasım 1933’de
Selanik’teki toplantısına (Soysal, 2000: 671) katılmışlardır. Balkan birliği içerinde yer alması
için büyük çaba harcanan Bulgaristan bu konferansta yer almamıştır.
Dördüncü Balkan Konferansı’nda Balkan devletleri arasında çok taraflı anlaşmalar
yapılmasının önemi ortaya konmuş ve Üçüncü Balkan Konferansı’nda alınan kararlar aynen
kabul edilmiştir. Yayınlanan bildiri ile Balkan devletleri arasında uzlaşma ve yakınlaşmanın
tesisinde yapılan görüşmelerin büyük faydası olduğu, altı Balkan devleti arasında yapılacak
olan bir anlaşmanın temin edeceği faydanın ve ehemmiyetinin büyük olduğu, Üçüncü Balkan
Konferansı’nda kabul edilen layihadaki esaslar dairesinde bir Balkan misakı yapılması
arzulandığı kamuoyuna duyurulmuştur (Cumhuriyet, 11 Kasım 1933: 3).
Öte yandan Yugoslav Kralı’nın 4–5 Ekim 1933’de gerçekleşen Türkiye ziyaretinden sonra bu
defa Belgrat’ta 27 Kasım 1933 tarihinde Yugoslavya ile “Dostluk, Saldırmazlık, Yargısal
Çözüm, Hakem ve Uzlaştırma Antlaşması” imzalanmıştır (Soysal, 2000: 449-454).
Romanya’dan sonra Yugoslavya ile yapılan Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşmaları ile Türkiye,
Balkanların bu iki önemli devletini “bir Balkan Paktı çizgisine yaklaştırmış” tır (Soysal, 2000:
456). Yugoslavya’yı Türkiye ile bu antlaşmaya iten sebep ise Bulgaristan’dan duyduğu endişe
yanında İtalya’nın Arnavutluk’ta kurduğu kontrolün kendisi açısından neden olduğu tehlike idi
(Armaoğlu, 1988: 339).
Yapılan bu ikili antlaşmalar sonrası artık Balkanlarda Dördüncü Balkan Konferansı’nda arzu
edildiği gibi yazılı bir iş birliği metnine daha da yaklaşılmış ve Cenevre’de 4 Şubat 1934
tarihinde parafe edilen Balkan Antantı (Akşam, 5 Şubat 1934, 1) “Bulgaristan ve İtalya’nın
olumsuz tutumlarına karşın” (Fırat, 2009:351) 9 Şubat 1934’de Atina’da; dört Balkan devleti
Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanmıştır (Değerli, 2008: 121-126;
Gönlübol ve Sar, 1990: 96-98).
Böylelikle İtalya’nın yayılmacı bir tutum sergilemesi, Balkan coğrafyasının güvenlik
mimarisine yönelik kaygılar ve Avrupa’da artan otoriter rejimlerin etkisi ile Türkiye’nin
öncülüğünde başlatılan Balkan uluslarını bir ittifak şemsiyesi altında toplama girişimi 9 Şubat
1934’te sonuç vermiştir. Yunanistan, Romanya, Yugoslavya’nın dahil olduğu Balkan Paktı’nın
dikkat çeken yönü imzacı devletler arasında güvenlik hükümlerini içeren huşuların olması idi.
Balkan Paktı’nın “amacı Balkan ülkelerinin sınırlarını tehdit eden güçlere karşı birlik içinde
olmaktı.” Pakt sayesinde Balkanların dört önemli devleti ortaklaşa savunmada anlaşma
sağlamış oldular. Yine “Pakta göre taraflar sınırlarını karşılıklı olarak güvence altına almayı
kabul etti.” Bu hükümler ile Balkan Paktı, II. Dünya Savaşı’na kadar bölgede sulhun teminatı
oldu (Eyicil: 2004: 335).
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Bununla birlikte Türkiye ve diğer Balkan devletlerinin Bulgaristan’ı Antant’ın dışarısında
bırakmamak için teşebbüslerine rağmen (Alp, 1974: 313) Balkan Antantı’na giden yolda icra
edilen konferanslarda “İtalya’nın etkisinde bulunan Bulgaristan ve Arnavutluk’un revizyonist
istekleri tatmin edilemeyince”, Balkanların bu iki önemli devleti Antant’a dahil olmamıştır.
(Sander, 1996: 93).
Balkan Antantı, küçük Balkan devletlerinin, Bulgaristan’ın olası bir saldırısına yönelik
sınırlarını teminat altına alıyordu. Buna karşılık İtalya gibi büyük devletlerin muhtemel
saldırılarına yönelik herhangi bir savunma teminatı taşımıyordu. Diğer taraftan Bulgaristan ve
Arnavutluk’un Antant’a üye olmasının sağlanamaması, Balkanlarda arzulanan birliği tesis
etmediği gibi kutuplaşmaları derinleştirmiştir. “Balkan Antantı “antant” sözcüğünün anlattığı
“anlayış birliği” kuramamış ve askeri bir ittifak olarak kalmıştır.” Zaten 1937’de askeri
koşullar değişince Yugoslavya-Bulgaristan yakınlaşması ile Balkan Antantı kuruluş gayesini
kaybedecektir (Sander, 1996: 93-94).
Neticede “Balkanlarda siyasi iş birliğini öngören Balkan Antantı” dönem itibariyle neden
olduğu yakınlaşma ve iş birliği ortamı sayesinde “barut fıçısı Balkanlarda kısa süreli de olsa
barış ve güvenlik sağlanmıştır” (Eroğlu, 2007: 732). Türk Devleti, Pakt’ın hayat bulmasından
bitinceye kadar bu oluşuma sadık kalmış tek ülkedir. Türkiye’nin Balkanlardaki bu girişimi
ülkede ve dış kamuoyunda önemli yankılar uyandırmıştır (Önal ve Ultan, 2012: 66; Turan,
2019).
Öte yandan 1934 başlarında Türk ve Yunan tarafları arasında ilişkiler o kadar olumlu bir seyre
girmiştir ki Eleftherios Kyriakos Venizelos, 12 Ocak 1934’te Nobel Ödülü Komitesi
Başkanlığı’na başvurarak Atatürk’e barış ödülü verilmesini teklif etmiştir (Kocatürk, [t.y.]:
342; Özsüer: 2020).
Atatürk, Balkan Antantı’nın imzası nedeniyle kutlama telgrafı gönderen Yunanistan
Cumhurbaşkanı Alexandre Zaimis’e cevaben 11 Şubat 1934’te “Antlaşması imza eden
memleketlerin devlet adamlarının anlayış ve uzağı görüşleri ürünü olan bu antlaşma ile
Balkanlarda bir huzur ve mutluluk dönemi açtıklarını görmekle bahtiyar” olduğunu ifade
etmiştir (Kocatürk, [t.y.]: 343).
Balkan Antantı’nın neden olduğu samimi ortam Ankara’ya yapılan üst düzey ziyaretlerindeki
artışa da neden olmuştur. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Atatürk Çankaya’da; 19 Nisan 1934’de
Yugoslavya Dışişleri Bakanı Yevtiç’i, 28 Ekim 1934’te Romanya Dışişleri Bakanı
Titulesco’yu, 7 Mayıs 1934’te Yunan Millî Savunma Bakanı General Kondilis ile Yunan
Genelkurmay Başkanı’nı kabul etmiş (Kocatürk, [t.y.]: 345) ve 31 Ekim 1934’te Çankaya’da
Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya Dışişleri Bakanları şerefine bir çay ziyafeti vermiştir
(Kocatürk, [t.y.]: 349).
Balkan Antantı’nın imzalanması sonrasında üst düzey pek çok Balkan yetkilinin Ankara’ya
gelerek bizzat Atatürk tarafından kabul edilmiş olması ise Balkan Birliği’ne verilen önemin bir
göstergesi idi. Bu önemin bir başka tezahürü ise tarafların hassas günlerine yönelik yapılan
beyanlardı. Örneğin Atatürk; Yugoslavya Kralı Alexandre’ın ölümü üzerine Kraliçe Mari,
Veliaht Piyer ve Kral Naibi Prens Paul’a 9 Ekim 1934’de başsağlığı telgrafları gönderdiği gibi
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(Kocatürk, [t.y.]: 349), 10 Nisan 1936’da ise bu defa Yugoslav Kral ailesinin bir kızları oluşu
nedeniyle Prens Paul Karajorjeviç’e tebrik telgrafı gönderecektir (Kocatürk, [t.y.]: 360).
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1934’de dördüncü dönem dördüncü toplanma
yılının açılışı münasebetiyle yaptığı konuşmasında dış siyasete ve Balkanlara dair
değerlendirmesinde ise şu tespitlere yer vermiştir: “Uluslararası siyasa acunu (dünyası); geçen
yıl içinde korunma kaygısına düştü, bu yüzden bütün ülkelerde silahlanmaya hız verildi.
Cumhuriyet Hükûmeti de bundan dolayı, bir yandan, ulusal koruma gücünü pekiştirmeye
çalışırken, bir yandan da barışın sarsılmaması için, ulusların birlikte çalışmasına umut veren
yoldan ayrılmamak uğrunda elinden geleni esirgememiştir. Cumhuriyet Türkiye’sinin,
dostluklarına çözülmez bağlılığı, geçmiş yıllarda, türlü işlerde denenmiştir. Ulusumuzun
acunca tanınmış özlüğünün gereği de karşılıklı verilmiş sözü tutmaktır. Buna ne türlü
özenildiği, bundan böyle de özenileceği bellidir. Balkan Antlaşması, Balkan Devletlerinin,
birbirinin varlıklarına özel saygı beslenilmesini göz önünde tutan mutlu bir belgedir. Bunun,
sınırların korunmasında, gerçek bir değeri olduğu besbellidir. Ankara’da toplanmış olan
Balkan Antlaşma Divanı’nın verimli, yerinde çalışmasını ulusumuz sevgiyle karşıladı”
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, 1997: 396).
Yine Atatürk, 9 Mayıs 1935’de CHP dördüncü büyük kurultayını açarken kurultay üyelerine
yaptığı konuşmada Balkan Paktı’nın dört devletinin içten bir kanaatle birbirlerine
bağlanmalarını önemli bir hadise olduğunu ifade etmiş ve Balkanlı bağlaşıklarla gittikçe artan
bir beraberlik ve dayanışma politikası izlediklerini vurgulamıştır. Atatürk’e göre asıl önemli
olan husus ise Balkan Paktı’nın daha bir yıl içinde, dünya barışına dair büyük bir etkisinin
olduğunun anlaşılmasıydı. Ayrıca “Balkan Paktı, gittikçe, Avrupa barışının başlıca temel
taşlarından biri” haline gelmekteydi (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, 1997: 400).
Konuşmasına devam eden Mustafa Kemal Atatürk, dönemsel ülke dış politika yaklaşımını şu
şekilde ifade etmiştir: “Yakın komşularımızla ve uzak devletlerle olan ilgilerimiz, genel olarak,
normal ve dostçadır…Türkiye Cumhuriyeti arsıulusal (uluslararası) ailenin, ancak faydalı
çalışkan ve iyi geçimli bir unsuru olmak amacındadır. Uluslar sosyetesinde ciddî barış ve
elbirliği isteğiyle çalışıyoruz. Uluslar sosyetesinin, arsıulusal güveni artıracak, geçmişten
kalma hastalıkları iyileştirecek, insanî sonuçlara varabilmesi başlıca dileklerimizdendir”
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, 1997: 400).
Bununla birlikte Türk karar mercileri için 1923-1930 arasında Batı’ya karşı şüpheler olmakla
beraber 1934 sonrası gelişmelerinde en büyük kaygısı ise Batı’dan ziyade İtalya olacaktır. Bu
endişe öyle bir seviyeye gelecektir ki Türk Devleti Sovyet dostluğu ile yetinmeyip İngiltere ve
Fransa ile de yakın ilişkiler içinde olacaktır (Ülman, 1968: 244-246).
Bu arada Atatürk Balkanlara yönelik gelişmeleri yakından takip ettiği gibi bölgeye yönelik
sosyal faaliyetlerle de ilgilenmiştir. Nitekim Atatürk Beylerbeyi Sarayı’nda 2 Eylül 1936’da
geceleyin Balkan uluslarının katılımı ile düzenlenen Balkan Festivali’ne bizzat katılmıştır
(Kocatürk, [t.y.]: 363). “Atatürk, ulusal giysileriyle oyunlar yapan Balkanlıları zevkle seyret”
miş (İnan, 2009: 227), etkinlikte Yugoslavya festival heyeti “Yaşa Atatürk” şarkısını söylemiş,
Yugoslav, Bulgar ve Rumen heyetleri Atatürk’ün huzurunda millî danslarını sergilemişlerdir.
Cumhurbaşkanı Atatürk, dost Balkan devletlerini temsil eden grupların oynadıkları millî
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danslarla Türk danslarının arasındaki büyük yakınlık dolaysıyla tüm heyetlerin birlikte dans
etmeleri emrini vermiştir (Cumhuriyet, 4 Eylül 1936: 1, 4).
Aynı yıl Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1936’da Ankara’daki törenlere
iştirak eden Yugoslav heyetini ağırlamış ve Türk-Yugoslav Dostluğu Hakkında Yugoslav
gazetecilere demeçte bulunmuştur. Konuşmasında Atatürk; Türk devlet adamları ve Türk
milletinin Yugoslav milletine, devletine ve hükümetine karşı en samimî hisler beslediğini,
karşılıklı dostluk ortamının devam edeceğini belirtmiştir. Ayrıca Atatürk, “Türkiye ile
Yugoslavya arasında mevcut sağlam münasebetler, bütün Balkan milletleri arasında mevcut
olması iktiza eden münasebetlerden” olduğunu ve “Balkanlar bu ideale doğru ne kadar fazla
yükselirlerse, saadet ve terakkileri o nispette arta” cağını ifade etmiştir (Ulus, 30 Ekim 1936:
1, 5).
1 Kasım 1936’da beşinci dönem ikinci toplanma yılı açılışında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal
Atatürk milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmasında ise dost ve müttefik ülke
Yugoslavya’nın yüksek Başvekil ve Hariciye Nazırı’nın Millî Bayram’da bulunmasının ayrı bir
sevinç verdiğini, Balkan ülkeleri arasındaki kardeşliği sağlamlaştırmanın Türk Devleti’nin
öteden beri başlıca emeli olduğunu ve Türk-Yugoslav bağlılığının bunun esaslı bir göstergesi
olduğunu belirtmiştir. İlaveten Atatürk, diğer müttefik ve dost ülkelerle de temaslarının daimî
ve samimî devam ettiği “Balkanlarda, Garbi Asya’da ve şarki Akdeniz’de mevcut sulhun
devamı, eski dünyanın birçok diğer yerlerine nispetle, daha emin görünmekte” olduğuna işaret
etmiştir. Konuşmasında Atatürk’ün dış siyasete dair diğer tespitleri ise şu şekilde idi:
“Türkiye’nin bütün devletlerle münasebetlerinin iyi olduğunu, memnuniyetle kaydederim. Bu
sırada, milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük bir mesele, hakikî sahibi öz Türk
olan “İskenderun-Antakya” ve havalisinin mukadderatıdır. Bunun üzerinde, ciddiyet ve
katiyetle durmaya mecburuz. Daima kendisi ile dostluğa çok ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile
aramızda tek ve büyük mesele budur. Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı sevenler, alâkamızın
şiddetini ve samimiyetini iyi anlarlar ve tabiî görürler. Önümüzdeki sene, müzakereler ve
silahlanma yarışları ile büyük bir hazırlık senesi olacağa benziyor. Devletler arasındaki
ihtilâfların anlaşmalara varmasını samimiyetle dileriz” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I,
1997: 409-410).
Balkan Antantı üyesi Yugoslavya’nın 25 Ocak 1937’deki Bulgaristan ile bir anlaşma
gerçekleştirmesi “pakta indirilen bir darbe şeklinde görülmüş ise de Yugoslavya bunun Balkan
Paktından doğan vecibelerine halel getirmeyeceğini garanti etmiş ve askıdaki bazı sorunlar
çözümlenince Bulgarların diğer komşularıyla da buna benzer anlaşmalar yapacaklarını
Konsey’e bildirmiştir. Ancak, Yugoslav-Bulgar dostluk anlaşması Balkan Paktını çökertmemiş
ise de Pakt içerisinde ikili gruplaşma yönünde etki yapmıştır” (Alp, 1974: 365)
Yugoslavya’nın Bulgaristan’dan sonra Mart 1937’de İtalya ile de dostluk anlaşması imzalaması
Paktın geleceğine yönelik endişelere neden olmuştur. Yugoslavya’nın bu tutumunun geliştiği
periyotta Romanya’dan üst düzey ziyaretler Türkiye’ye gerçekleşmiştir.
17 Mart 1937’de Atatürk Çankaya’da Balkan Antantı üyesi Romanya Dışişleri Bakanı
Antonesco’yu (Kocatürk, [t.y.], 370) ve 28 Ekim 1937’de Romanya Başbakanı Georges
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Tataresco’yu kabul etmiştir (İnan, 2009, 467; Kocatürk, [t.y.]: 377). Kuşkusuz Türkiye tüm
Balkan ülkeleri ile mevcut ilişkileri sıcak tutmak istiyordu.
Yugoslavya Başvekili Milan Stoyadinoviç’in Türkiye’ye Ekim 1936’da gerçekleştirdiği
ziyarete karşılık Başvekil İsmet İnönü, 11-20 Nisan 1937 tarihleri arasında Yugoslavya’ya bir
ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu “ziyaret gelişigüzel bir ittifak sonucunda meydana gelmemiştir.
İsmet İnönü, Yugoslavya’nın stratejik öneme sahip olan bir Akdeniz devleti olduğunu
bilmekteydi.” Öte yandan İsmet İnönü heyeti ile birlikte Türkiye’ye dönüşte 20 Nisan 1937’de
Bulgaristan’da Sofya şehrine uğrayarak “Balkan Antantı’na Bulgaristan’ı da dahil ederek dost
bir ülke daha kazanmak” için Bulgar Başbakanı Köseivanof’la da bir görüşme
gerçekleştirmiştir (Sarı, 2021: 1, 3-4, 22). Fakat Bulgaristan’ın Antant’a yönelik tutumu
değişmemiş ve üyelik için başvurusu olmamıştır.
1 Kasım 1937’de beşinci dönem üçüncü toplanma yılını açarken ise Atatürk dış siyasete ve
Balkanlara dair yaptığı değerlendirmede; “Cumhuriyet Hükûmetinin, komşularıyla ve diğer
büyük, küçük devletlerle olan münasebetlerinde, ahenkli bir istikrar ve inkişaf göze çarp” tığını
ve devletin Balkan siyasetinin “en mesut bir iş birliği yaratmakta devam ederek kendisine
çizilmiş olan sulh yolunda her gün daha verimli neticelerle ilerlemekte” olduğunu belirtmiştir
(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, 1997: 422).
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk Balkan Antantı üzerinde hassasiyetle durmakta idi. O,
bu birlikteliğin tarihte gerçekleşmiş birlikteliklerin çok üstünde olmasını istiyordu. Buna dair
27 Şubat 1938’de Çankaya Köşkü’nde Yunan Başvekili Metaksas, Yugoslavya Başvekili
Stoyadinoviç, Romanya Hariciye Müsteşarı Orta Elçi Komen ve diğer Balkan temsilcilerinin
katılımı ile gerçekleşen çay ziyafetinde Atatürk şu ifadelerde bulunmuştur. “Balkan ittifakı
bizim öteden beri samimiyetle üzerinde durduğumuz bir idealdir. Bu idealin her gün geniş bir
saha üzerinde daha ziyade genişlemesini ve mesaha almasını görmekle bahtiyarım. Bu hususta
müttefik Balkan devletlerini sevk ve idare eden zevatın büyük hizmetleri ve muvaffakiyetleri ve
ittifaka bağlılıkları şayanı takdirdir. Bugün, bu şekliyle dahi hepimizin memnuniyetini mucip
olan Balkan birleşik vaziyetinin, bir gün birçok kimselerin hâtıralarından bile geçirmedikleri
mütekâmil şekli alacağına itimadım berkemaldir. Bu yüksek ideale giderken müttefik devletlerin
başında bulunan zevatın himmetlerine, matbuatın dahi büyük hizmetlerinin sebkatetmekte
olduğunu müşahede etmekteyiz. Balkan milletleri matbuatının bu yüksek ideali kendi idealleri
telâkki etmelerini ve bu idealin tahakkuku için bütün imkânlarla çalışmalarını kendilerinden
temenni ederim. Matbuatın şimdiye kadar aynı suretle vazifesini ifa etmiş olduğunu da tekrar
etmeliyim. Dünyada şimdiye kadar, başka başka milletlerin ünyon (birliktelik) yaptıkları ve
asırlarca beraber yaşadıkları, tarihte görülmüştür. Bizim kurmak istediğimiz ünyonun tarihte
geçmiş olan ünyonların çok fevkinde olmasını isteriz. Tarihi bu kadar yüksek bir idealin esas
temel taşı, yalnız geçici politika esaslarında kalmaz. Bunun esas temel taşları lâzımdır ki kültür
ve ekonomi cevheriyle dolu olsun. Çünkü kültür ve ekonomi her türlü siyasete istikamet veren
bazlardır. Herhalde beklediğimiz parlak günler, bizlerden dahi uzak değildir. Bizden sonra
gelecekler ise tabiî o günlerin parlaklığını bahtiyarlıklarla tespit edeceklerdir” (Ulus, 28 Şubat
1938: 1).
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27 Nisan 1938’de ise Türk Yunan tarafları Başbakan Celal Bayar’ın Yunanistan ziyaretinde
yeni bir antlaşma imzalamışlardır. Aslında bu yazılı metin 25 Ocak 1937’deki Bulgar-Yugoslav
yakınlaşmasının bir sonucu olarak gelişmiştir (Alp, 1974: 365).
Başbakan Celal Bayar ile Yunan Başbakanı Jean Metaksas arasında 27 Nisan 1938’de
imzalanan “Türkiye ile Yunanistan Arasındaki 1930 Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve
Hakemlik Andlaşması ve 1933 İçtenlikle Anlaşma Paktına Ek Andlaşma” ile; tarafların
arasındaki 1930 ve 1933 tarihli andlaşmaların süresi uzatılmış ve taraflardan birinin yer alacağı
bir savaşta, diğerinin tarafsız tutumu daha güvenceli duruma getirilmiş, tehdide veya saldırıya
uğrayan taraf için diğer tarafın barışçı bir çözüm yolu bulunması amacıyla çaba göstereceği, iki
ülkenin de topraklarının saldırgan amaçlı kullanımına izin vermeyeceği ve iki devletin daha
önce yapmış oldukları antlaşmaların hükümlerinin geçerli olduğu teyit edilmiştir (Soysal, 2000;
597-598).
Atatürk, 19 Haziran 1938’de ise Savarona Yatı’nda Romanya Kralı Karol’u kabul etmiş ve bir
görüşme gerçekleştirmiştir (Kocatürk, [t.y.], 387). Artık Atatürk’ün hastalığının “ciddi bir seyir
izlemeye başladığı” günlerde (Aydın, 2016: 176) bu kabulün yapılması ise O’nun Balkanlara
yönelik şahsındaki öncelikli bir tutumun yansıması idi.
Diğer taraftan Balkan ülkeleri ile mevcut dostane ilişkileri daha da geliştirilmek üzere Sabiha
Gökçen, 16-21 Haziran 1938 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün
isteği ile Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya’yı içine alan Balkan turnesine
çıkmış ve yolculukta ülkelerin havacılık federasyon temsilcileriyle görüşmeler
gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde Balkan yetkililer kendisine yakın ilgi göstermişlerdir (Kodal,
2014: 403, 411).
Balkanlara dair Türk Devleti’nin yaklaşımı tüm bölge devletlerinin menfaatlerini gözeten bir
tutum içeriyordu. Buna dair 1 Kasım 1938’de beşinci dönem dördüncü toplantı yılının
açılışında Atatürk adına Başvekil Celâl Bayar tarafından okunan söylevde “Balkan siyaseti,
Balkanların münferit ve müşterek menfaatlerinin en beliğ bir ifadesi, Balkan milletlerinin her
birinin ayrı ayrı kuvvetlenmesi de sulh yolundaki dinamik tarzı telâkkinin fiilî bir misalidir”
şeklinde özetlenmiştir. Başvekil’in konuşmasında dikkat çeken bir diğer husus, Balkan
siyasetinin Balkan milletlerini birbirine yakınlaştırmakta etkili olduğu ve gelecek için ümit
vadettiği yönündeki yaklaşımdır. Zira Türk Devleti’nin barış yolundaki gayretleri ve Balkan
devletlerinin rasyonel politikaları neticesinde Selanik’te, 31 Temmuz 1938’de Balkan Misakı
devletleri namına Konsey Reisi Yunan Başvekili General Metaksas ile Bulgar Başvekili Mösyö
Köseivanof arasında bir antlaşma imzalanmıştır (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, 1997: 430;
Soysal, 2000: 460).
31 Temmuz 1938 tarihli Selanik Anlaşması ile Bulgaristan ve Antant üyesi ülkeler; ilişkilerinde
kuvvete başvurmamayı taahhüt ederken, Neuilly Anlaşması’nın dördüncü kısmındaki askeri,
bahri ve havai maddelerine ve Lozan Antlaşması’nın Trakya hududuna dair askeri
kısıtlamalarına yönelik hükümlerinden vazgeçtiklerini tasdik etmiştir (Akşam,1 Ağustos 1938:
1, 4). Türk Devleti’nin sulh yolundaki devam eden gayretleri netice vererek Bulgarların Pakt’a
yakınlaşması sağlanmıştır.
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II. Dünya Savaşı’nın başlaması ile Balkan devletleri işgale uğramış ve böylece Balkan
Antantı’nın işlevselliği sona ermiştir (Turan, 2019: 459). Balkan Antantı Bakanlar Konseyi son
toplantısını Şubat 1940’da gerçekleştirmiş ve sonrasında “Konsey bir daha toplanamadığı gibi,
üye devletler-Türkiye hariç-İtalya ya da Almanya’nın işgaline uğra”mışladır (Oran, 2009: 353).
Netice olarak “Atatürk, on beş yıl süren cumhurbaşkanlığı zamanında kurduğu devletin;
devletler arasındaki saygınlığını yükseltmeye ve "Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini
uygulamaya önem vermiştir.” Bunu tatbik ederken de “doğu ve kuzey devletleriyle dost
geçinmeyi” ve batıdaki komşuları, “Balkan devletleriyle bir Balkan Paktı yapmayı ve Sadabat
Anlaşması ile de doğu komşu ve yakın devletlerle dostluk kurmayı” dış politikada temel bir
prensip olarak benimsemiş (İnan, 2009: 41) bunu tatbik ederken de oldukça başarılı olmuştur.

4. SONUÇ
Günümüzde Balkanlar ile ilgili güncel politikaları anlamak için bölgenin yakın dönem tarihi
arka planını iyi bilmek gerekir. Bunu tam idrak etmeden Balkanlara dönük belirlenecek ve icra
edilecek bir yaklaşım; Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) gibi günümüz güncel bölge
oluşumlarını da anlamamızda ve bölgeye dönük reel politikalar geliştirmede bizleri nakıs
kılacaktır.
Osmanlı sonrası dönemde büyük devletlerin müdahale alanına sahne olan bu topraklar; 19231938 döneminde revizyonist ve statükocu kutuplaşmanın yaşandığı ve sonraki savaş yıllarının
hazırlığının yapıldığı bir periyottur.
Bu ortamda coğrafi konum ve tarihi bağlar açısından bir Balkan ülkesi olan genç Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin idarecileri; ülkenin politikalarını bağımsızlık, güvenlik, inkılâbın
toplumsal dönüşümünü gerçekleştirme ve “muasır medeniyet” yolunda ilerleme hedeflerine
odaklamışlardır.
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından şekillenen dönemsel Türk dış politikası;
bölgedeki oldukça hassas olan dengeleri gözeterek uluslararası ilişkiler ortamında idealizm ve
realizm yaklaşımlarının bir sentezini tatbik ederek kısa zamanda Balkan halklarının saygınlığını
kazanmış ve 1934 yılında Balkan Paktı’nın oluşumunda kılavuzluk etmiştir. Kurucu kadronun
uyguladığı müzakere teknikleri ve samimi tutumu ile Türk Devleti, bölgede prestij kazanarak
örnek bir diplomasi hikayesini tarihe not düşürmüş ve oluşturduğu barış ve güvenlik ortamı ile
otoriter yönetimlerin tahribatından Balkan devletlerini belli bir süre korumuştur. Türk
Devleti’nin girişimleri ile Balkanlarda beliren bu güç birliği oluşturma gayreti, istendiği zaman
bölge devletlerinin kendi aralarındaki sorunların üstesinden gelebileceklerinin ve bölgesel bir
güç olunabileceğinin ilk işareti olmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk, Balkan Antantı ile ülkenin batı kanadını emniyete aldıktan sonra
benzeri bir güvenlik şemsiyesini sınırların doğusu için de tesis etmek istemiş ve 8 Temmuz
1937’de İran, Irak ve Afganistan’ın yer aldığı Sadabat Paktı kurulmuştur. Başkent Ankara’nın
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böyle ittifaklara yönelmesinde dış gelişmeler oldukça etkili olmuştur. Zira kurucu kadro
uluslararası arenada yeni bir savaşın gelişini hissetmişti. Neticede bu güvenlik maksatlı
düşünülerek kurulan örgütlerin neden olduğu barış ortamı ile Türk İnkılâbı’nın hedeflediği
toplumsal dönüşümler daha rahat gerçekleşmiştir.
Günümüzde de Balkan coğrafyasında çok farklı kültürler ve etnik yapılar mevcuttur. Her ne
kadar geçmişte bölgedeki uluslaşma hareketi bu coğrafyanın kaderinde önemli bir dönüm
noktası olsa da günümüz Balkan devletlerinin hâlâ değişik unsurları ve kültürleri barındırdığı
ve yeni uluslaşma hareketlerine de açık olduğu bir hakikattir.
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ZAMANA BAĞLI BİR AÇIKLAYICI DEĞİŞKEN İLE COX REGRESYON ANALİZİ
UYGULAMASI

Şebnem ZORLUTUNA1
1

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İ.İ.B.F., ORCID ID:0000-0001-7683-3832

ÖZET
Sağkalım analizi ilgilenilen herhangi bir olayın ortaya çıkmasına kadar geçen sürede elde edilen
verileri analiz edip yorumlamak için kullanılmaktadır. Yöntem, başta tıp olmak üzere biyoloji,
mühendislik, kalite kontrol ve finans alanında kredi riski modellemesi gibi birçok yerde
uygulanmaktadır. Sağkalım analizinde Cox regresyon modeli, yaşam süresi üzerinde etkili olan
faktörleri belirlemede sık kullanılan bir yöntemdir. Cox regresyon analizi açıklayıcı
değişkenlerin etki düzeylerini matematiksel olarak modelleyerek bireyin yaşam süresinin
tahmin edilmesinde kullanılmaktadır.
Cox regresyon analizinde açıklayıcı değişkenlere ilişkin en önemli varsayımlardan biri, orantılı
tehlikeler varsayımıdır. Orantılı tehlike varsayımı, tehlike oranının zamana karşı sabit olması
ya da bir bireyin tehlikesinin diğer bireyin tehlikesine orantılı olması anlamına gelmektedir. Bu
varsayımın test edilmesinde grafiksel yöntemler, uyum iyiliği testi, schoenfeld artıkları
yöntemi, zamana bağlı açıklayıcı değişkenlerin kullanıldığı yöntem gibi farklı yöntemler söz
konusudur.
Bu çalışmanın amacı, analiz yapılacak veriler üzerinde orantılı tehlikeler varsayımını test etmek
ve varsayımın sağlanamaması durumunda zamana bağlı açıklayıcı değişken eklenmesi üzerinde
durularak, buna dair bir uygulama yapmaktır.
Çalışmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Onkoloji Merkezi'nde takip edilen 570 akciğer kanseri hastasından elde edilen veriler
kullanılmış ve sağkalım süresine etki edebileceği düşünülen değişkenlerin zamana bağlı olarak
değişip değişmediği incelenmiştir. Zamana bağlı olarak değişen değişken söz konusu
olduğundan klasik cox regresyon yerine zamana bağlı değişkenleri belirtmemize izin veren
genişletilmiş cox regresyon analizi kullanılmıştır.
Çalışmada asıl amaç verilerin tıbbi yorumundan ziyade, zamana bağlı bir açıklayıcı değişken
olması durumunda cox regresyon analizinin daha sağlıklı sonuç vermesi için kullanılabilecek
bir yöntemin zamana bağlı cox regresyon analizi olduğunu göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Cox Regresyon Analizi, Orantılı Tehlikeler Varsayımı, Zamana Bağlı
Açıklayıcı Değişken.
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THE POLITICS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT IN NIGERIA: AN ASSESSMENT OF THE FOURTH REPUBLIC
STRATEGIES (1999 - 2014)

Muritala Babatunde Hassan
Department of Political Science,Federal University Dutse,
Jigawa State, Nigeria,

Abstract:
In the contemporary global political economy, foreign direct investment (FDI) is gaining
currency on daily basis. Notably, the end of the Cold War has brought about the dominance of
neoliberal ideology with its mantra of private-sector-led economy. As such, nation-states now
see FDI attraction as an important element in their approach to national development.
Governments and policy makers are preoccupying themselves with unraveling the best
strategies to not only attract more FDI but also to attain the desired socio-economic
development status. In Nigeria, the perceived development potentials of FDI have brought
about aggressive hunt for foreign investors, most especially since transition to civilian rule in
May 1999. Series of liberal and market oriented strategies are being adopted not only to attract
foreign investors but largely to stimulate private sector participation in the economy. It is on
this premise that this study interrogates the politics of FDI attraction for domestic development
in Nigeria between 1999 and 2014, with the ultimate aim of examining the nexus between
regime type and the ability of a state to attract and benefit from FDI. Building its analysis within
the framework of institutional utilitarianism, the study posits that the essential FDI strategies
for achieving the greatest happiness for the greatest number of Nigerians are political not
economic. Both content analysis and descriptive survey methodology were employed in
carrying out the study. Content analysis involves desk review of literatures that culminated in
the development of the study’s conceptual and theoretical framework of analysis. The study
finds no significant relationship between transition to democracy and FDI inflows in Nigeria,
as most of the attracted investments during the period of the study were market and resource
seeking as was the case during the military regime, thereby contributing minimally to the socioeconomic development of the country. It is also found that the country placed much emphasis
on liberalization and incentives for FDI attraction at the neglect of improving the domestic
investment environment. Consequently, poor state of infrastructure, weak institutional
capability and insecurity were identified as the major factors seriously hindering the success of
Nigeria in exploiting FDI for domestic development. Given the reality of the currency of FDI
as a vector of economic globalization and that Nigeria is trailing the line of private-sector-led
approach to development, it is recommended that emphasis should be placed on those measures
aimed at improving the infrastructural facilities, building solid institutional framework,
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enhancing skill and technological transfer and coordinating FDI promotion activities by
different agencies and at different levels of government.
Keywords: Foreign capital, politics, socio-economic development, FDI attraction strategies,
Redemocratization.
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AN EVALUATION OF TOURISM EDUCATION IN NIGERIA’S HIGHER
INSTITUTIONS

Eldah Ephraim Buba
Depertment of Hospitality and Tourism Management. –
The Federal Polytechnic Bauchi - Nigeria

Abstract:

This paper evaluated the quality of tourism education in Nigeria higher education. The problem
of poor quality of tourism education in Nigeria’s higher institutions prompted the study.
Archival research was used with evaluation reports as secondary data, twenty evaluation reports
for different polytechnics from the National board for technical education (NBTE) from 19952012 were assessed. The evidence from the documents shows that the quality of teaching and
evaluation is fair. The programmes resources are fairly good, and most of the teachers do not
have a postgraduate qualification in tourism related courses. It is therefore recommended that
the institutions running tourism programmes in Nigeria need to introduce self -assessment of
programmes and not rely on the NBTE accreditation which comes up in three years. Also there
is need for a staff development policy that will encourage Tourism educators to further their
education; The Tertiary Educational Trust Fund (TETFUND) should focus on developing staff
of tourism education because it is an area of study in Nigeria that lacks qualified personnel.
With the way higher institution in Nigeria are finding interest in tourism programmes, having
good quality programmes will not only produce better professionals but it will help in offering
better services in the industry and maximizing the impacts of the business.

Keywords: Education, evaluation tourism, quality.
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REDICTING THE SUCCESS OF BANK TELEMARKETING USING
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

Mokrane Selma
M. Selma is with the Department of Economics, Abdelhamid Ibn Badis
University of Mostaganem - 27000, Algeria
Abstract:
The shift towards decision making (DM) based on artificial intelligence (AI) techniques will
change the way in which consumer markets and our societies function. Through AI, predictive
analytics is being used by businesses to identify these patterns and major trends with the
objective to improve the DM and influence future business outcomes. This paper proposes an
Artificial Neural Network (ANN) approach to predict the success of telemarketing calls for
selling bank long-term deposits. To validate the proposed model, we uses the bank marketing
data of 41188 phone calls. The ANN attains 98.93% of accuracy which outperforms other
conventional classifiers and confirms that it is credible and valuable approach for telemarketing
campaign managers.
Keywords: Bank telemarketing, prediction, decision making, artificial intelligence, artificial
neural network.
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THE GOVERNANCE OF ISLAMIC BANKS IN MOROCCO: MEANING,
STRATEGIC VISION AND PURPOSES ATTRIBUTED TO THE GOVERNANCE
SYSTEM

1Lalla
1

2

Nezha Lakmiti, 2Abdelkahar Zahid

PhD Student at My Slimane University, Morocco

Prof. İn Economic Sciences at My Slimane University, Morocco

Abstract:
Due to the setbacks on the international scene and the wave of cacophonic financial scandals
affecting large international groups, the new Islamic finance industry is not immune despite its
initial resistance. The purpose of this paper is to understand and analyze the meaning of the
Corporate Governance (CG) concept in Moroccan Islamic banking systems with specific
reference to their institutions. The research objective is to identify also the path taken and
adopted by these banks recently set up in Morocco. The foundation is rooted in shari'a, in
particular, no stakeholder (the shareholding approach) must be harmed, and the ethical value is
reflected into these parties’ behavior. We chose a qualitative method, semi-structured
interviews where six managers provided answers about their banking systems. Since these
respondents held a senior position (directors) within their organizations, it is felt that they are
well placed and have the necessary knowledge to provide us with information to answer the
questions asked. The results identified the orientation of participating banks and assessing how
governance works, while determining which party is fovoured: shareholders, stakeholders or
both. This study discusses the favorable condition to the harmonization of the regulations and
therefore a better integration between Islamic finance and conventional ones in the economic
context of Morocco.
Keywords: Corporate governance, participating banks, stakeholders, shareholders, and
interests.
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IMPACT OF CHANGES OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FINANCIAL
REPORTING ON THE INDICATORS OF THE FINANCIAL STATEMENT

Nadezhda Kvatashidze
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia
Abstract:
The International Accounting Standards Board updated the conceptual framework for financial
reporting. The main reason behind it is to resolve the tasks of the accounting, which are caused
by the market development and business-transactions of a new economic content. Also, the
investors call for higher transparency of information and responsibility for the results in order
to make a more accurate risk assessment and forecast. All these make it necessary to further
develop the conceptual framework for financial reporting so that the users get useful
information. The market development and certain shortcomings of the conceptual framework
revealed in practice require its reconsideration and finding new solutions. Some issues and
concepts, such as disclosure and supply of information, its qualitative characteristics,
assessment, and measurement uncertainty had to be supplemented and perfected. The criteria
of recognition of certain elements (assets and liabilities) of reporting had to be updated, too and
all this is set out in the updated edition of the conceptual framework for financial reporting, a
comprehensive collection of concepts underlying preparation of the financial statement. The
main objective of conceptual framework revision is to improve financial reporting and
development of clear concepts package. This will support International Accounting Standards
Board (IASB) to set common “Approach & Reflection” for similar transactions on the basis of
mutually accepted concepts. As a result, companies will be able to develop coherent accounting
policies for those transactions or events that are occurred from particular deals to which no
standard is used or when standard allows choice of accounting policy.
Keywords: Conceptual framework, measurement basis, measurement uncertainty, neutrality,
prudence, stewardship.
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THE ROLE OF EUROPEAN UNION IN GLOBAL GOVERNANCE

Yrfet Shkreli
Institution of European Studies, Tirana, Albania

Abstract:

Despite all the wide research and literature on the subject, changing and challenging times often
present themselves with new objectives, fluid politics, and everlasting point of views. Much is
said about the subject and the trend nowadays is watching every European Union (EU)
intervention as a form of neo colonialism or a form of establishing new markets. The paper will
try to establish a perspective on EU influences, policies and impacts analyzed from
multidimensional point of view, not limiting itself on a narrow external dimension, focusing on
a broader understanding of it diverse contribution to global governance and peace keeping.
Tending to be critical, this paper tends to fall out of extremes, nether holding a Eurocentric
position, nor falling for cheap critic to the whole failures and impact of EU policies. The
ambition is to show EU as a contributing factor while keeping in mind its nature as a multi
layered actor and with not necessarily coinciding interests among its member states.

Keywords: European Union, global governance, globalization, normative power.
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NDUCTIVE GRAMMAR, STUDENT-CENTERED READING, AND INTERACTIVE
POETRY: THE EFFECTS OF TEACHING ENGLISH WITH FUN IN SCHOOLS OF
TWO VILLAGES IN LEBANON

Talar Agopian
Education Department, Modern University for Business and Science, Beirut, Lebanon

Abstract:
Teaching English as a Second Language (ESL) is a common practice in many Lebanese
schools. However, ESL teaching is done in traditional ways. Methods such as constructivism
are seldom used, especially in villages. Here lies the significance of this research which joins
constructivism and Piaget’s theory of cognitive development in ESL classes in Lebanese
villages. The purpose of the present study is to explore the effects of applying constructivist
student-centered strategies in teaching grammar, reading comprehension, and poetry on
students in elementary ESL classes in two villages in Lebanon, Zefta in South Lebanon and
Boqaata in Mount Lebanon. 20 English teachers participated in a training titled “Teaching
English with Fun”, which focused on strategies that create a student-centered class where active
learning takes place and there is increased learner engagement and autonomy. The training
covered three main areas in teaching English: grammar, reading comprehension, and poetry.
After participating in the training, the teachers applied the new strategies and methods in their
ESL classes. The methodology comprised two phases: in phase one, practice-based research
was conducted as the teachers attended the training and applied the constructivist strategies in
their respective ESL classes. Phase two included the reflections of the teachers on the effects
of the application of constructivist strategies. The results revealed the educational benefits of
constructivist student-centered strategies; the students of teachers who applied these strategies
showed improved engagement, positive attitudes towards poetry, increased motivation, and a
better sense of autonomy. Future research is required in applying constructivist methods in the
areas of writing, spelling, and vocabulary in ESL classrooms of Lebanese villages.

Keywords: Active learning, constructivism, learner engagement, student-centered strategies.
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