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ÖZET
İngiliz Dõşişleri Arşivi�nden elde etmiş olunan ve aşağõda tercümesi sunulan

memorandum Mr. Monsieur Wesselitzki tarafõndan hazõrlanmõş olup yeni Türkiye�nin
Balkan devletleri ve özellikle Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnavutluk ile olan
münasebetlerini ele almaktadõr. Memorandum kõsmen tarihî birikimlere ve daha ziyade
diplomat ve politika ile uğraşan kimselerle yapõlan görüşmelere istinat ettirilmiştir. Mr.
Wesselitzki yapmõş olduğu temaslar neticesinde Türkiye�nin gelecekteki politikasõnõn
ne olabileceğini takdime çalõşmõştõr. Memorandum o günkü Türk devlet adamlarõ ve
diplomatlarõnõn nasõl bir dõş politika takip etmeyi düşündüklerini göstermeye çalõşmasõ
ve bu yöne õşõk tutmasõ bakõmõndan önemlidir.

BALKANLARDAKİ MÜSLÜMAN AZINLIKLARIN KORUNMASI

-Yarõmadadaki Türk Hâkimiyetinin Yeniden İkâmesi İçin
Bir Bahane1

Dünya Savaşõ�ndan sonra yaşanan yõlgõnlõk hâli bütün milletleri belli
bir süre devam edecek olan barõş dönemine hasret kõldõ; ekonomik ve moral
yönlerden toparlanmaya sevk etti. Böyle olmakla birlikte hiç bir millet yapõlan
barõş antlaşmalarõyla tatmin olmadõ. Ümitler, her yerde, antlaşma maddelerinin
tamamlanacağõ veya uygulamada düzeltileceği şeklinde avutuldu. Rahatsõz
edici güçlerin mevcudiyeti çok iyi bilinmekle beraber yeni bir savaş halinde
ortaya çõkacak olan zorluklarõ aşabilecekleri ve evrensel barõş gereksinimi ve
huzurunu karşõlayabilecekleri pek muhtemel gibi gözükmemekteydi.

Bu güven henüz olaylar tarafõndan tasdik edilmiş değildir. Kõta Avru-
pa�nõn, savaşta kazanan tarafta yer almõş olanlar kadar kaybeden tarafta yer
almõş olan tüm devletlerinde istikbale dair acõ bir belirsizlik hüküm sürmekte-
dir. Mağluplar kendilerine zorla kabul ettirilen barõş şartlarõna kõzgõnlõk
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duymakta ve açõkça karşõ koyabilecek duruma gelinceye ve galiplerin aleyhine
de olsa kayõplarõnõ tekrar elde edinceye kadar, sorumluluklarõnõ yerine
getirmekten kurtulmak için, tasarõmlarda bulunmaktadõrlar. Mağluplarõn
taşõdõklarõ niyetlerin gayet farkõnda olan galipler ise teminini yeni beldelerin
ilhakõnda veya işgalinde gördükleri ilâve emniyetlere ihtiyaç duymaktadõrlar.

Her iki taraftaki tüm devletlerde, iki fõrka veya fõrkalar gurubu mev-
cuttur. Bunlar sadece millî gayelerde değil fakat aynõ zamanda onlarõ temin
etme usulünde de birbirinden ayrõlõrlar. Bu iki fõrka õlõmlõlar ve müfritlerdir.
Her siyasî hareket bu iki fõrkadan birinin o anki hâkimiyetine istinat eder. Tüm
ortam o kadar emniyetsiz gözükmektedir ki, herhangi bir kimse, halkõn, açõkça
belirdiği ve meydana çõktõğõ savaş yõllarõndan teessüf ettiğini duyabilir.

Muhtelif ülkelerdeki çok sayõdaki siyasîler ve değişik guruplarla olan
kişisel tanõşõklõğõm, özellikle şu anki durum gibi kriz anlarõnda olmak üzere, bir
çok fikir hareketlerinin ve bana ulaşan hareket plânlarõnõn tekrarõnõn (echo)
sebebini izah eder haldedir. Kesin sonuçlar çõkarmak şu an için mümkün
olmamakla birlikte onlarda bazõ dayanaklarõ varmõş gibi gözüken bu tekrarlar-
dan bir kõsmõnõ açõklamaya çalõşacağõm. Bu şekilde davranmakla bunlarõ tasdik
ediyorum şeklinde düşünmek doğru olmayacaktõr. Bunlarõn hangi noktadan
hareket ettiklerine işaret etmeye gayret edeceğim.

Lozan Konferansõ ve İsmet Paşanõn bu konferansõ idare şekli hususun-
daki izlenimlerini öğrendiğim veya en azõndan öğrendiğime inandõğõm aydõn
bir Türk diplomatõ, bazõ yönlerden haklõ olarak, Türk temsilcilerinin başarõlarõ-
nõ oldukça takdir edip bu temsilcilerin başkanõnõn hatalarõnõ ise aşõrõ derecede
tenkit etmektedir. Batõlõ büyük devletlerin yeni bir savaşa girmeğe isteksiz ol-
malarõnõ Türkiye�yi savaşõ kazanan milletler saffõna katacak olan hükümetlerin
vermiş olduğu imtiyazlara bağlamaktadõr. İsmet, barõş antlaşmasõnõ derhal
imzalayabilir ve Türkiye�nin ekonomik yönden yeniden teşkilatlanabilmesi
için yardõmlarõ oldukça arzu edilen iki büyük kuvvet olan İngiltere ve Fransa
ile Türkiye arasõnda samimi ilişkilerin kurulabilmesi yolunda Büyük Britanya
ve Fransa�nõn temsilcileri ile olan şahsî münasebetlerinin avantajlarõnõ elde
edebilirdi. İsmet, kahraman bir asker ve iyi bir yurtseverdir, fakat iyi bir
diplomat değildir. İtilaf Devletleri'nden herhangi biriyle ayrõ bir barõş
anlaşmasõnda bulunmayõ garanti altõna alma teşebbüsü zahirde saflõktõ.
Mamafih kendilerinden iktibasta bulunduğum diplomatlar Türkiye�de Batõ
Avrupa kapitalinin yardõmõ ile refaha kavuşma yolunda hõzlõ bir kalkõnmanõn
gerçekleşeceğine inanmaktadõrlar.
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Türk milliyetçilerinin tüm diğer liderleri gibi bu diplomatlar da yakõn
bir gelecekte Türkiye�nin (coğrafî açõdan) daha fazla bir büyüme içerisinde
olacağõnõ ummaktadõrlar. Bununla birlikte, daha õlõmlõ davranarak Büyük
Merkezî Devletler ile anlaşmazlõk içerisine düşmemek ve iktisadî yardõm
beklentilerini muhafaza etmek için bu büyümenin derecesini sõnõrlamaktadõrlar.
Yeni Türkiye�nin Politikasõ unvanlõ memorandumda, Türkiye�nin Avrupa�ya
dönmesi halinde üstlenilecek ilk işin Balkan devletlerindeki Müslüman
azõnlõklarõn korunmasõ olacağõnõ ifade ettim. Pan-İslâm birliğinin ve dayanõş-
masõnõn gelişmekte olduğu konusunda, õrk ve dil bakõmõndan hepsi Avrupalõ
olan, üç milyon Müslüman�õn kaderine tüm İslâm ülkelerinin duyduğu canlõ
ilgiden daha büyük delil yoktur. Geçen Eylül ayõnda yapõlan Milletler Birliği
toplantõsõnda, Türkiye�nin bu birliğin üyesi olmamasõ dolayõsõyla, mezkûr
Müslümanlarõn emniyetinin sağlanmasõ konusu İran temsilcisi tarafõndan
gündeme getirildi. Sünnî halk adõna Şii bir devlet tarafõndan yapõlan bu talep
aynõ zamanda İslâm�õn birbirine rakip bu iki mezhebi arasõndaki düşmanlõğõn
son zamanlarda ne kadar azalmõş olduğunu ve Hõristiyanlõğa karşõ birleşik bir
cephe oluşturduğunu ortaya koymaktadõr. Avrupa�da mülkiyeti bulunan tek
devlet olarak Türkiye�nin, tüm İslâm dünyasõnõn nazarõnda, Balkanlarda
bulunan dindaşlarõna mezkûr emniyeti sağlamasõ hiç şüphesiz kendisi için bir
vazifedir. Bir çok ateşli Müslüman tarafõndan kendilerine dinî gayretten
yoksun olduğu şüphesi ile bakõlan Türk milliyetçileri, bahsi geçen vazifenin
titiz bir şekilde ikmali ile, İslâm�a olan sadakatlerini göstermeli ve Türkiye�nin
tüm İslâm dünyasõnõn liderliğine talip olduğu tezini ispat etmelidirler.
Duyduğum kadarõ ile Ankara Hükümeti Balkan yarõmadasõnda Türk hâkimi-
yetini, neticesi itibariyle, yeniden tesis edeceğine inandõklarõ bir hareketin
hazõrlõğõ içerisinde bulunmaktadõrlar.

Balkanlarda olup bitenlerden şu veya bu şekilde haberdar olan Avru-
palõlara göre Müslüman azõnlõklarõn emniyetinin sağlanmasõ konusu lüzumsuz
olarak görünmektedir. [Zira] buradaki Müslümanlar diğer Hõristiyan vatandaş-
larla eşit haklara sahiptirler, camilerini ve okullarõnõ kendi kontrolleri altõnda
bulundurmaktadõrlar ve ayrõca son zamana kadar mevcut olan ve hatta şimdi
dahi çok zaman Türkiye�deki Müslümanlara tanõnmayan tüm hürriyetlerden
faydalanma hakkõna sahip bulunmaktadõrlar. Ayrõca Balkanlardaki Müslü-
manlarõn ekserisi, ülkelerinin Hõristiyanlarõ gibi, aynõ milliyettendirler ve aynõ
dili konuşmaktadõrlar. Muhtelif Balkan hükümetleri tarafõndan kendilerine
uygulanan muamele konusunda ise, aşağõda belirtilmiş olan, şahsî gözlemleri-
min ve son atmõş yõlõn araştõrmalarõnõn neticesini ifade edebilirim.

Yunanistan üç koruyucu devlet tarafõndan oluşturuldu ve 1829 yõlõnda
da Babõâli tarafõndan bağõmsõzlõğõ tanõndõ. Yunanistan�õn, daha önce burada
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yaşayanlarõn Türkiye�ye hicret etmiş olmasõndan dolayõ Müslüman nüfusu
bulunmamaktadõr; fakat Teselya ve Girit�in ilhak olunmasõ Müslüman
azõnlõklarõ Yunan idaresi altõna sokmuştur. Başlangõçta bunlara pek iyi
muamelede bulunulmadõ. O ana kadar içerisinde bulunduklarõ imtiyazlõ halden
hakir görülen kimselerle aynõ seviyeye inme şeklindeki ani değişiklik
Müslümanlara zor geldi. Yunanlõlar da bu değişikliği onlara kolay gelecek bir
şekle sokmak için yeteri kadar bir gayrette bulunmayõp aksine hicret etmeleri
yönünde kendilerini teşvik etti. Mamafih hicret etmeyip de orada kalanlar
Yunanlõlarõn kendilerine daha adaletle muamele etmelerine şahit ve kaderleri
ile tatmin oldular. Bu durum, duyduğum kadarõ ile, Yunanistan�daki Müslü-
manlarla Türkiye�deki Yunanlõlarõn karşõlõklõ mübadelesi şeklindeki nüfus
değişiminden ne derece hoşnutsuz olduklarõnõ açõklar durumdadõr. Bunlar,
sakinlerinin dilini bilmedikleri, yanmõş yõkõlmõş olan Anadolu�da kendilerine
yeni bir yurt arama yerine mevcut yurtlarõnda kalmayõ kat�î surette tercih
edeceklerdir. Karşõlõklõ nüfus mübadelesi anlaşmasõ her halükârda Türkiye�nin
menfaatlerine ve politikasõna muhalif bulunmaktaydõ. Bu politikayõ takip
etmekle Türkler, Yunanistan konusunda, burada yaşayan dindaşlarõnõ bahane
ederek Balkanlarõ yeniden fethetme imkânõndan kendilerini mahrum ettiler.

Rus ordularõ kendisini Türk boyunduruğundan kurtardõğõ sõralarda Bul-
garistan�õn nüfusunun çeyreği Müslümanlardan oluşmaktaydõ. Müslüman olan
bu nüfusun önemli bir yüzdesini ise Müslüman olan Bulgarlar değil, fakat
Müslüman olan Türkler teşkil etmekteydi. Bulgar milliyetçileri ülkelerinin
bağõmsõzlõğa kavuşmasõnõn hemen ardõndan Müslümanlara ait topraklarõ ve
evleri kuşatma altõna almaya başladõlar. Müslümanlara yapõlan bu tecavüzün
önlenebilmesi için Rus İşgal Ordusu generallerinin zecrî tedbirlere başvurmasõ
icap etti. Daha sonralarõ ise Müslümanlara daha iyi davranõldõ, Müslümanlar
hicret etmekten vazgeçtiler ve hatta Türkiye ile olan 1912 yõlõndaki savaş
sõrasõnda bile buradaki Müslümanlarõn Bulgaristan Devleti�ne olan bağlõlõkla-
rõndan şüphe edilmedi. Şuan için bunlarõn emniyetlerinin sağlanmasõ yolunda
herhangi bir talepleri bulunmamaktadõr; fakat böyle olmakla birlikte Avrupa�da
Türk İmparatorluğu�nun yeniden teşekkül etmiş olduğunu görmeleri halinde
bunlarõn tavrõnõn ne olacağõndan hiç kimse emin olamaz. Bu sorunun
istikbaldeki durumunu şu an için ele alõp incelemek gereksizdir; zira yeni
Türkiye Bulgaristan ile savaş değil, aksine onunla ittifak oluşturmak gayesini
gütmektedir. Zira Ankara�dakiler, müşterek zaferlerini müteakip, şartlarõn
zorlamasõyla, Bulgaristan�õn Türkiye�nin gönüllü olarak vasalõ haline
geleceğine veya Pan-Turan Federasyonu�nun bir üyesi olacağõna inanmakta-
dõrlar.

Esasen yeni Türkiye�nin askerî seferi Balkan devletlerinden birine, Yu-
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goslavya�ya yöneliktir. Bu ülkenin mağlubiyeti durumunda Türkiye�nin
Balkanlardaki hâkimiyeti kuvvet kazanmõş olacaktõr. Yugoslavya, bir buçuk
milyondan fazla sayõdaki -diğerlerine nispetle oldukça büyük bir farkla- en
kalabalõk Müslüman nüfusa sahip bir ülkedir. Tamamõyla Sõrp õrkõnõn
oluşturduğu Bosna-Hersek halkõ, Türklerin burayõ fethetmesinden sonra siyasî
ve sosyal sebeplerden dolayõ, İslâm�õ kabul etmiştir. Bu her iki ülke (Bosna-
Hersek) de Sõrp milliyetlerini ve hatta eyaletsel otonomilerini muhafaza
etmişlerdir. Beraberindeki muhafõzlarõyla birlikte Türk genel valisi burada
sadece Padişahõn otoritesini temsil etti. Mülk sahibi aristokratlar geleneksel
kurallarõna ve adetlerine bağlõ kalarak Bosna-Hersek�i idare ettiler. Sultan II.
Mahmud liberal reformlarõnõ uygulamaya başladõğõ ve eyaletleri merkezî
kuvvete itaate zorlamaya yöneldiği zaman, Müslüman beyler isyan ettiler ve
padişahõn, reayaya daha sonra yerine getirmediği bazõ vaatlerde bulunarak baş
vurmak zorunda kaldõğõ mücadele uzun bir süre devam etti. Bu durumu,
özellikle Hersek�te olmak üzere, bir çok Hõristiyan isyanlarõ takip etti. 1876
yõlõnda Babõali Bosna-Hersek�e, Hõristiyan bir valinin yönetiminde bulunacağõ
eyaletsel otonomi verdi. Fakat Berlin Kongresi Bosna-Hersek�in Avusturya-
Macaristan yönetimine geçmesini kararlaştõrdõ. Viyana Kabinesi her ne kadar
beyleri [toprak sahiplerini]�nin tarafõnõ tutup Müslüman ve Hõristiyanlar
arasõnda ciddî düşmanlõklara sebebiyet verecek kõşkõrtmalar için vesileler
bulmaya çalõştõysa da millî duygu daha da kuvvet kazandõ ve Hasburg
İmparatorluğu�nun dağõldõğõ sõrada Bosna-Hersek Müslümanlarõ Sõrp
milliyetinden olduklarõnõn gayet iyi farkõnda ve Yugoslavya�nõn diğer boylarõ
ile birleşmenin mutluluğu içerisine girdiler.

Belgrat Hükümeti bu Müslümanlara ve özellikle de beylere gayet akõl-
lõca bir muamelede bulundu. Bosna-Hersek�e katõ tarõmsal reformlarda
bulunmaktan kaçõndõ ve bu iki ülkenin tüm geleneksel uygulamalarõna saygõ
gösterdi. Yugoslavya parlamentosunda bulunan Müslüman gurup, iki bakanlõk
görevinin Müslümanlara teklif edilmiş olduğu Paşitek Kabinesi�ni seve seve
destekledi. 1876-1878 yõllarõ arasõndaki Bosna-Hersek temsilcisi olduğum ve
özellikle Berlin Kongresi�nde burasõ adõna delege olarak bulunduğum sõrada
edindiğim şahsî izlenimler bana Bosna-Hersek�in tüm nüfusunun millî ruh
sayesinde canlandõğõ inancõnõ vermektedir. Müslümanlar hiç şüphesiz, özellikle
uzun bir süre savaştõklarõ ve kendilerine yapõlan vaatleri yerine getirmeyen
Türklerden gelecek olan, haricî herhangi bir himayeyi kabul etmeyeceklerdir.

Yugoslavya, dinleri her ne olursa olsun, nüfusunun tümü sadece Yu-
goslavlardan oluşmuş olsaydõ bünyesinde, netice itibariyle, Türk taraftarõ
barõndõrmayacaktõ; fakat maalesef topraklarõnda iki azõnlõk unsur daha
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bulunmaktadõr. Eski Sõrbistan ve Kuzeybatõ Makedonya, Türk baskõsõ altõnda
inlemektense yurtlarõnõ terk etmeyi tercih eden Sõrplarõn kuzeye doğru hicret
etmeleri üzerine, yine Sõrplar tarafõndan daha evvel oturulmakta olan bölgeleri
işgal eden, çok sayõda ve tecavüzkâr vasõfta Arnavut nüfusa sahiptir. Arnavut
göçleri on sekizinci yüzyõlõn ikinci yarõsõnda başladõ ve Arnavutluk�tan yeni
nüfusun gelmesi ile daha da artan bir şekilde, tüm on dokuzuncu yüzyõl
boyunca devam etti. Arnavutluklu milliyetçiler bu bölgelerin Arnavutluk millî
topraklarõnõn bir parçasõ olduğunu savunmaktadõrlar. Dolayõsõyla bu tutum
Arnavutlarla Sõrplar arasõnda çõkan bir çok çatõşmanõn ve aralarõnda mevcut
olan canlõ düşmanlõğõn sebebini açõklar durumdadõr.

Kuzeydoğu Makedonya, münavebeli olarak Sõrp ve Bulgar devletlerine
geçen ve asõrlardõr bu iki millet arasõnda anlaşmazlõk konusu olan ve Balkan-
larda zuhur eden problemlerin baş kaynağõnõ teşkil eden Sõrp ve Bulgar
karõşõmõ nüfusun barõndõğõ bölgelerden oluşmaktadõr. On beş yõl kadar önce
Sõrbistan�da olduğu kadar Bulgaristan�da da bu iki ülkenin dostluğu yolunda
tek başõna bir engel olarak duran bu problemin çözüme kavuşturulmasõ için
kuvvetli bir arzu uyanmõştõ. Etnologlar, dil bilimciler ve özel Makedonya
uzmanlarõ bu ülkedeki her iki milliyetin sõnõrlarõnõ ilmî ölçüler dahilinde tespit
etmek ümidiyle Londra�da bir konferans tertip edilmesini arzuladõlar.
Aralarõnda yakõn arkadaşlõk bağõ bulunan Sõrplõ bakan Militchwitch ve Bulgar
bakan Stancioff yapõlacak olan bu konferans işini kolaylaştõrmaya arzulu
bulunmaktaydõlar. Makedonya�daki seyahatlerim ve etnoloji çalõşmalarõm
sebebiyle bu konferansõn başkanlõğõnõ yapmam için bana yapõlan teklif beni
gururlandõrmõştõr. Konferansa gelen ilim adamlarõ arasõnda resmî olmayan
müzakereler yapõldõ ve neticede, karşõlõklõ imtiyazlarda bulunmak suretiyle, on
beş bin nüfuslu küçük bir bölge müstesna, ihtilaflõ tüm bölgeler üzerinde bir
anlaşmaya varõlabileceği ortaya çõktõ. Her iki tarafça da netice büyük bir coşku
ile karşõlandõ; zira tüm anlaşmazlõklarõn sadece küçük bir parçaya münhasõr
kalmasõ söz konusuydu ve düşmanlõğõn devam etmesi düşünülemezdi. Bahsi
geçen konferansõn resmî olarak başlama arifesinde Londra�dan, Belgrat�ta
bakan değişikliği olduğu ve Sofya Kabinesi�nin konferansõ tasvip etmediği
kararõnõ yansõtan telgraflar geldi. Nadir bir fõrsat böylece elden kaçõrõldõ ve
netice olarak bu bölge, her iki savaşõn en kötü tesirlerini icra etmesinden sonra,
üçüncüsü ile tehdit olunmaktadõr...

Yukarõda ifade edilen hakikatler, bu gerçekler üzerine kurulmuş olup,
Ankara�da sonuçlandõrõlmõş bulunan planõ ortaya koymaktadõr. Bu, hilekârca
bir plandõr. Dindaşlarõnõn emniyetini sağlamak görüntüsü altõnda Balkan
yarõmadasõnda Türk fütuhatõnõ kolaylaştõrmak ve haklõ kõlmak için õrkî
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duygular galeyana getirilecektir. İlk etapta eski Sõrbistan�daki Arnavutlarõ ve
Makedonyalõlarõ Yugoslav idaresine karşõ isyanda bulundurmaya çalõşõlacaktõr.
Bu teşebbüs Batõ Avrupa gizli cemiyetleri ile ilişki içerisinde olan Türkler ve
Yahudiler tarafõndan halihazõrda yapõlmaktadõr zaten. Diğer teşkilâtlar ise
Arnavutluk�tadõr. Yugoslavya�da acõ çeken Arnavutlara dikkat çekmekte ve
Yugoslavya ve Yunanistan�õn, birincisinin Ghaglarõ [kõrsalda yaşayan
heterodox Müslüman Arnavutlar] ikincisinin ise Tosklarõ [kentlere yakõn
yerleşim bölgelerinde yaşayan ortodox Müslüman Arnavutlar] ilhak edebilmek
için, bağõmsõz Arnavutluk�u aralarõnda paylaşmaya hazõrlandõğõ tarzõnda
söylentiler yaymaktadõr. Bazõ Londra gazeteleri Türkiye ile Arnavutluk
arasõnda halihazõrda gerçekleştirilmiş olan bir ittifaktan söz etmektedirler. Bu
anlaşmayõ tahkik etmeğe çalõştõm ve güvenilir kaynaklardan böyle bir
anlaşmanõn imzalanmamõş olduğunu, fakat iki ülke arasõnda Balkanlarda
uyumlu bir politika takip edilmesi konusunda tam bir ittifakõn mevcudiyetini
öğrendim. Arnavutlar Türkiye�nin -sadece hakikî manadaki Arnavutluk değil,
fakat Yugoslavya�da bulunan Arnavutluk bölgelerini de kapsayan- ve onlarõ
bağõmsõzlõğa kavuşturmasõ yolunda Arnavutluk için güçlü bir uyarõm olan,
Arnavutluk ülkeleri üzerindeki taleplerinden müspet manada feragat ettikleri
yolundaki teyitlerinden ziyadesiyle memnun oldular.

İstanbul�da olduğu gibi Ankara�da da, şiddetle Sofya Hükümeti�nin pa-
sifliğinden yakõnan Makedonyalõ Bulgarlarõn -Mr. Stamboliski bu görüşe belki
katõlõr belki katõlmaz- Arnavutlarõn yapacağõ isyana iştirak edeceğine ve ayrõca
Türklerin Yugoslavlara karşõ Arnavutlarõ desteklemeye hazõrlandõğõnõn
görülmesi üzerine Bulgar kamuoyunun Makedonyalõ õrkî kardeşlerinin
kurtarõlmasõ için Sofya Hükümetini Yugoslavya�ya karşõ savaş açmaya
zorlayacağõna kati surette inanõlmaktadõr.

Böyle bir durumda Ankara diplomatlarõ Türkiye�nin savaşa katõlõmõnõn
haklõlõğõ yolunda gayet güzel bir savunma elde etmiş olacaklardõr: Birincisi
Müslüman azõnlõklarõn emniyetini sağlama vazifesi ve ikinci olarak da
topraklarõna yakõn bir bölgede vuku bulan ve ekonomik menfaatlerine etkide
bulunan bir savaşõ durdurma bahanesi. Yine Yunanistan topraklarõnõ işgal
edebilmek için (o zamana kadar neticeleneceğine inandõğõm bir Türk-Yunan
barõş anlaşmasõndaki) Yunanistan�õn anlaşmadan doğan sorumluluklarõnõ
yerine getirmediği veya Epirli Arnavutlara veya Teselya�daki (Müslüman
Yunanlõlardan ibaret olan) Türklere iyi muamelede bulunmadõğõnõ beyanla
kolayca sebep bulup gösterebilecektir. Ankara Hükümeti Yunan ordusunun
oldukça ihmal edilmiş bulunduğunu ve muhtemel bir savaşta daha önce
Anadolu�da olduğu gibi Türk ordusunun önünde firar edeceğini düşünmekte-
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dir. Türkler, mamafih, şuan için kendilerini Arnavutluk�la irtibat kurmalarõnõ
sağlayacak olan Batõ Trakya�nõn işgali ile tatmine çalõşacaklardõr.

Ankara�da bu Türk planõnõn icrasõnõn ilk etabõnda Bulgaristan ile resmî
bir ittifak oluşturma arzusu bulunmamaktadõr. Bulgar Hükümeti, Türk
milliyetçileri ve onlarõn Yahudi arkadaşlarõnõn Türkiye�ye verilmesini talep
edecekleri, Selânik�i kesin bir anlaşma şartõ olarak ileri sürecektir. Ankara
Hükümeti Bulgaristan�a, Selânik olmamak kaydõyla, Lozan Konferansõ�nda
Yunanistan tarafõndan teklif olunanlardan çok daha uygun şartlarda Ege
denizinde çok daha iyi bir çõkõş noktasõ verme niyetindedir. Türkler Bulgaris-
tan�õn diğer üç Balkan devletinden biri ile hiç bir şart olmadan ittifakta
bulunabileceğinden gayet emin gözükmektedirler. Ayrõca Bulgarlar Makedon-
ya�da Arnavutlarla dostane münasebet içerisinde bulunmaktadõrlar ve
Arnavutlarõn Yugoslavya ile savaşa başlamasõ halinde isyanda bulunacaklardõr.
Dolayõsõyla, Türkiye dindaşlarõna yardõmda bulunurken Bulgaristan da
kendisini õrkî kardeşlerine yardõm etmek zorunluluğu içerisinde görecektir.
Netice olarak aralarõnda tabii olarak işbirliği oluşacaktõr.

Yugoslavya, Küçük Merkezî Devletlerin bir üyesi olmasõ hasebiyle
ortaklarõ Romanya ve Çekoslovakya�nõn yardõmõna muhataptõr. Türkler,
Romanya ordusunu Yunan ordusu kadar ihmal edilmiş olarak değerlendirme
eğilimindedirler. Oysaki Türkler, Sõrp-Yunan savaşõ sõrasõnda Romanya�nõn
Bulgarlara karşõ takõnmõş olduğu tavra Bulgarlarõn aşõrõ bir kin duyduklarõnõn
farkõndaydõlar; zira, tarafsõzlõğõnõ ilân etmiş olan Romanya Bulgaristan içlerine
ordusunu göndermekte ve önde gelen kasaba ve şehirlerini işgal etmektedir.
Dolayõsõyla da Bulgaristan�õ düşmanlarõ ile, şartlarõ onlarca hazõrlanmõş olan,
bir barõş anlaşmasõ yapmaya zorlamaktadõr. Hiç bir sebep gösterilmeden
Bulgaristan topraklarõnõn önemli bir bölümünün ilhak edilmesi ve idare altõna
alõnmasõ Bulgarlarõn Romanya�ya karşõ Sõrbistan ve Yunanistan�a karşõ
duyduğu nefretten daha fazlasõnõ duymasõna sebep oldu. Ayrõca Romanya,
Bulgarlara karşõ güneydeki sõnõrlarõnõ savunmalarõ için buraya askerlerinin
tümünü de sevk edemeyecektir; çünkü bunlar doğuda Bolşevik tehdidi, batõ ve
kuzeyde ise Macar kuvvetlerinin tehdidi ile karşõ karşõya bulunmaktadõrlar.
Çekoslovakya memnuniyetle Yugoslavlarõn yardõmõna koşacaktõr; fakat
Macaristan, Avusturya ve Almanya Devletleri arasõnda bulunmasõ dolayõsõyla
kendisi de bu üç devletin saldõrõsõna uğrama tehlikesi ile karşõ karşõya
bulunmaktadõr.

Balkanlar konusunda ihtisas sahibi bir İngilizin, Türklerin Avrupa�ya
dönmesi ile Balkanlarda ortaya çõkan durumdan bahisle Sõrp ordusu tek başõna
İstanbul ile Viyana arasõnda durmaktadõr dediği belirtilir. Ankara�daki
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liderlerin de aynõ görüşü paylaştõklarõnõ düşünmekteyim. Bu liderlerden birinin:
Türklerin tüm yarõmadada karşõlaşabilecekleri tek engel Sõrp ordusu olacaktõr -
şeklinde aynõ görüşü dile getirdiği ileri sürülmektedir. Yine sözü edilen lider,
kõsmen iç duygularõnõ dile getiren, tamamlanmamõş bir cümle olmakla birlikte
ve Sõrbistan�õn gerisinde Macaristan mevcuttur... şeklinde bu engelin ortadan
kaldõrõlmasõnõn Türk ordusu için daha büyük bir ihtişam olacağõ ilâvesinde
bulunmuştur.

Müttefik üç büyük kuvvet konusuna gelince; Türk milliyetçileri bildiri,
protesto ve konferans önerileri yoluyla olanlar müstesna, bunlarõn Balkan
olaylarõna müdahalede bulunmalarõnõ ümit etmemektedir. Bir İngiliz gazete-
sinden alõnan bir cümlede -bunu Times�da gördüğümü zannediyorum- İngiliz
vergi mükelleflerinin İngiltere�nin Türkiye ile bir savaşa girmesine izin
vermeyecekleri ifadesi kendi görüşlerine göre yorumlanarak değişik partili
Türk politikacõlar tarafõndan şu sõralarda sõk sõk iktibas olunmaktadõr; fakat
õlõmlõlar İngilizlere has menfaatleri alâkadar etmediği sürece, şeklinde bir ifade
kullanarak buna bir sõnõrlama getirirler, fakat aynõ zamanda, Asya�daki tüm
hareketleri tehir ederek, Türkiye�nin tüm gayretini Balkan yarõmadasõndaki
eski durumunu elde etme noktasõna teksif etmesi tavsiyesinde bulunmak-
tadõrlar: Balkan yarõmadasõnõn kaybedilmesine İngiltere ve Fransa�nõn bizi
kendisinden korumaya çalõştõğõ Rus İmparatorluğu�nun ihtiraslarõ sebep oldu.
Güneydoğu Avrupa�ya getirdiğimiz barõş ve nizam ile memnun olacaklarõ
yerde neden aynõ politikayõ takip etmek istiyorlar? Rusya, Balkan Hõristiyanla-
rõnõn kaderi konusunda farklõ bir tutuma sahip olmayan mevcut efendileri
tarafõndan idare olunurken, Türkiye bu politikayõ hemen uygulamaya
koymalõdõr. Çar rejiminin Balkanlarda ne kadar kõsa bir zamanda tekrar ihya
olacağõnõ kim bilebilir? demektedirler.

Bu görüşe Ankara Hükümeti�ni Balkan yarõmadasõ konusundaki istek-
lerine ilâveten, Musul ve Suriye�nin bağõmsõzlõğõnõn sağlanmasõna ve istiklâlini
tamamen elde edebilmesi için Mõsõr�daki hareketin desteklenmesine teşvik
eden müfritler tarafõndan şiddetle karşõ çõkõldõ. Fransa�nõn Ruhr�daki hareketle-
ri dolayõsõyla zirveye ulaşacak olan Avrupa�da büyümekte olan ekonomik ve
malî kriz tüm Avrupa�nõn dikkatini Asya�dan bertaraf edeceğine... inanmak-
tadõrlar.

Esasen bu memorandumu yazmaya başlarken bir çok bölgede prob-
lemlere yol açacak olan olaylarõn kõsa bir özetini vermeye niyetliydim. Fakat
yazõma başladõğõm sõrada Türklerin Balkanlarda uygulamayõ düşündüğü
planlara dair bir çok malumat edindim. Konunun vahameti beni bu memoran-
dumu buna tahsis etmemi gerektirdi. Edineceğim diğer malumatlarõ bir kaç gün
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zarfõnda iletebilmeyi ümit ederim.

Eversleigh Court
109 Cronwell Rd.S.W.7.
Şubat 16, 1923. (İmza)

TÜRK-BULGAR YAKINLAŞMASI

Bu memoranduma sağlam kaynaklardan elde edilen Balkanlarda mey-
dana gelen olaylarla yakõn alâkalõ olan bir kaç maddelik bilgi daha ilâve etmek
istiyorum. Diğer konferanslar gibi Lozan Konferansõ, bu konferansta temsil
edilen iki devlet arasõndaki konferansõn programõnda yer almayan, münasebet-
lerin değişmesi için bir vesile olmuştur. Türkiye ve Bulgaristan her ne kadar
son savaşta müttefik olmuşlarsa da savaştan sonra birbirlerine karşõ dostane bir
tutum içerisinde değillerdi. Geçmişteki olaylar konusunda birbirlerini
sadakatsizlikle suçlamakta ve yine birbirinin istikbaldeki tavõrlarõna düşman-
lõkta bulunacağõ şüphesi ile bakmaktadõrlar. Bulgar siyasetçileri Türkiye�nin
Bulgaristan�daki, münasebetsiz bir iddia olan, Müslüman azõnlõğõ himaye etme
talebine hiddetle mukabelede bulundular. Türk siyasetçileri Mr.
Stamboliisky�nin Bulgaristan�õ Yugoslavya ve Romanya ile dostane münase-
betler içerisine, şayet bu başarõlamaz ise en azõndan Küçük Merkezî Devletler
birliğine sokma gayretinden pek hoşlanmadõlar. Ankara�daki Pan-Turancõlar
Bulgaristan�õn, Yugoslav milleti gibi, Sõrp-Hõrvat-Sloven devletlerine katõlmak
istediği söylentilerine öfke duydular; zira Ankara�dakiler Bulgaristan�õ Turan
milleti saymaktaydõlar ve onun Slavlara katõlõmõnõ Pan-Turanizm�e ihanet
olarak değerlendirmekteydiler. 

Türk-Bulgar münasebetleri Lozan Konferansõ�na kadar bu minval üze-
reydi. Bu münasebetler konferans masasõ etrafõnda yapõlan müzakerelerle değil
de konferans oturumlarõ arasõndaki fasõlalarda temsilcilerin hususî görüşmeleri
neticesinde köklü bir şekilde değişikliğe uğradõ. Bu müzakereler, Cenova
Konferansõ sõrasõndaki Alman-Bolşevik antlaşmasõna paralellik göstermeyerek
müspet bir fikir birliği sağlamadõ; fakat Balkanlardaki olaylarõn seyri üzerinde
ciddî bir tesir icra etmekten geri kalmayacak olan hiç şüphesiz önemli bir
yakõnlaşmayõ oluşturdu. Nihayet ilk etkisi Yunanistan�õn denize ulaşabilmek
için gösterilen çõkõş noktasõ teklifinin Bulgaristan tarafõndan reddedilmesi oldu.
Bu müzakerenin detayõna vakõf değilim ve bu yüzden de hadisenin objektif
görünümünü ortaya koymaya muktedir olamõyorum. Fakat bunun her iki
taraftaki yetkili çevrelerden gelen iki versiyon mevcuttur. Yunan versiyonuna
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göre öneri, Bulgaristan�õn Ege�ye çõkõş noktasõ hususundaki önceki kararlar
üzerinde büyük bir öneme sahipti. Çünkü Dedeağaç gibi küçük bir liman
yerine, Bulgaristan�õn hizmetine tahsis edilen yer Selânik�te bulunmaktaydõ.
Dolayõsõyla Bulgaristan�õn ticareti için çok daha elverişli bir vaziyetteydi.
Yugoslavya denize ulaşabilmek için böyle bir yeri elde etme arzusunda
bulunmaktaydõ ve ona sahip olmakla da çok memnun olmuştu. Bulgar
versiyonu ise, Yunan teklifinin kabul edilmesi orada kendi limanõnõ inşa
etmeğe girişmesi dolayõsõyla Bulgaristan�a büyük masraflar açacağõ ve bu
limana ulaşan bir koridorun olmamasõ halinde burasõ ile yapõlacak tüm
muhaberatõn Yunan topraklarõ üzerinden yapõlmasõnõ gerektireceği ve saire
şeklindeydi. Bu ihtilaf gerçeğinden çok daha önemlisi, Yunanistan�õn Bulgar
dostluğunu elde etme nadir fõrsatõnõ kaçõrdõğõnõ teyitle dile getiren Bulgar
temsilcilerinin ona atfetmiş olduklarõ önemdi. Bütün bunlarõ göz önüne alõnca
Bulgaristan�õn, diğer bir dostluktan daha iyi bir şey elde etmeyi ümit etmemiş
olsaydõ, Yunanistan�õn teklifini geri çevirmemiş olacağõ kanaatini taşõmakta-
yõm. Memorandumumda zikredilen görüşün o hususta kuvvetli bir teyidini
görmekteyim.

Gazetecilerle yapõlan bir röportajda ve özel konuşmalarda Bulgar tem-
silcilerinin İsmet Paşa ve kõzõndan coşkun bir övgüyle bahsetmeleri yine aynõ
şekilde hususî sebeplerden dolayõ İsmet Paşa�dan memnun kaldõklarõnõ
gösterir. Diğer taraftan, Bulgar başbakanõnõn Yugoslavya ve Romanya
ziyaretlerinin Bulgaristan�õn ilişkilerini mevcut savaşa katõlmamõş olan komşu
devletler ile iyi bir vaziyete sokmak gayesi ile olduğunu öğrenmesi İsmet�i
memnun etmiştir. Ayrõca Bulgarlarõn (jouronions ?) şuurunda olduklarõ ve ona
göre politikalarõnõ şekillendirmeye hazõr bulunduklarõ şeklindeki beyanattan
çok daha fazla etkilenmiştir.

Şubat 19, 1923
Monsieur WESSELITSKY

DİPNOT
1 Public Record Office (Londra), Foreign Office Archives: F.O: 371/9137. 163125.


