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ÖZET 

Türkiye-Romanya ilişkileri Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından 
birkaç ay önce başlamıştır. Dış politikada “Yurtta sulh cihanda sulh” 

prensibini uygulayan Türkiye, devletin kurulduğu ilk yıllarda kendi 

problemlerini çözmeye çalışmıştır. Türkiye bu dönemde milletlerarası 

barış çalışmalarında yeralmış, çevresindeki ülkelerle barış antlaşmaları 

imzalamıştır. Komşularıyla dostça ilişkiler içinde bulunmuş ve 
dünyadaki problemlerin çözümü için çaba sarfetmiştir. I.Dünya Savaşı 

sonunda geniş topraklara sahip olan Romanya kendi topraklarını 

korumak amacıyla anti-revizyonist bir politika izlemiştir. Türkiye’nin de 

bu politikayı izlemesi iki ülkeyi birbirine yaklaştırmıştır. 

Lozan Konferansı’na katılan Romanya kapitülasyonlar konusunda 

Türkiye’yi desteklemiştir. Lozan Antlaşması’ndan sonra Ankara ve 
Bükreş’te karşılıklı elçilikler açılmıştır. İki ülke arasındaki ilişkiler 

Avrupa’daki gelişmeler ve Balkan Paktı doğrultusunda gelişmiştir ve iki 

ülke ilişkileri 1930-1938 yılları arasında dostça sürmüştür. 1930-1938 

yılları arasında iki ülke dostluk ve ticaret antlaşmaları imzalamış ve 

dünyadaki gelişmeler karşısında beraber hareket etmişlerdir. İki ülke 
Balkanlar’da ve Avrupa’da statükonun korunması için gayret 

etmişlerdir. Türkiye ile Romanya arasında ilk anlaşma 1929’da 

yapılmıştır ve 1938’e kadar siyasi ve ekonomik alanda işbirliği 

yapılmıştır. Bu amaçla karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiştir. İki ülke 

arasında dostluk ve ticaret antlaşmaları imzalanmıştır. Romanya 

Dışişleri Bakanı Titilescu’nun Ankara ziyareti esnasında 17 Ekim 
1933’te Türkiye ile Dostluk, Saldırmazlık ve Hakem Antlaşması 

imzalanmıştır. Türkiye ve Romanya, 9 Şubat 1934’te kurulan Balkan 

Paktı’nda yeralmışlardır. Romanya Montrö Antlaşması’nda Türkiye’yi 

desteklemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Romanya, Atatürk, Türk, Romen, 
Siyasi, Ekonomik. 

 

THE RELATIONS OF TURKEY-ROMANIA(1930-1938) 

 

ABSTRACT 

Turkey-Romania relations have begun a few months before from 

declaration of Republic of Turkey. Turkey which has applied the 

principle “Peace at home, peace in the world” in foreign policiy, has 

solved own problems in the first years at foundation of state. In this 

period Turkey has taken part in international peace study, has signed 
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peace agreements. She has attended in the friendly relations and has 
make an effort to solve the problems in the world. Romanya which has 

own wide lands at the end of the World War I, has trailed an anti-

revizyonist policiy with the aim of protection of own lands. Either 

Turkey’s trail this policiy has bring two state near of each other. 

Romania which has joint in Laussanne Conference has supported 

Turkey at the matter of Capitulates. Embassies have opened in Ankara 
and Bucharest correspondingly after the Laussanne Conference. The 

relations between Turkey and Romania have developed direction of 

developments in Europe and The Pact of Balkan and two countries 

relations has continued in friendly between 1930-1938 years. Two 

countries has signed treaty of friendship and trade between 1930-1938 
years and they have acted together opposite of developments in the 

world. Two countries have also tried hard for protection of status quo in 

Europe and Balkans. The first treaty has been signed in 1929 between 

Turkey and Romania and collaborate has been done in political and 

economic field until 1938. The visits have been realized for this aim 

mutually. Friendship and trade treaties have been signed between two 
countries. in the 17 October 1933, during the visit to Ankara Titulescu 

who has the Minister of Foreign Affairs of Romania, has been signed  

friendship, nonagression and arbitrator agreement with Turkey. Turkey 

and Romania have taken part in the Pact of Balkan when established in 

9 February 1934. Romania has support to Turkey at the Treaty of 
Montreux.  

Key Words: Turkey, Romania, Atatürk, Turk, Romanian, Political, 

Economic. 

 

1911-1922 döneminde cepheden cepheye koĢan, durmadan savaĢmak zorunda kalan 

Atatürk, her zaman barıĢ özlemiyle yaĢamıĢ, Türkiye’nin milli sınırlar içinde egemenliğini güvence 

altına alan bir barıĢı sağladıktan sonra, bunu korumak için çalıĢmıĢtır. (Soysal 1985:111) Atatürk, 

bir çok konularda olduğu gibi, izlemiĢ olduğu dıĢ politikada da örnek bir davranıĢ biçimi 

göstermiĢtir. Milli Mücadele sırasında savaĢı diplomasi ile birlikte yürüterek ülkeye ve halka en az 

zarar vererek hedeflerine ulaĢmaya çalıĢmıĢtır. Milli Mücadeleyi izleyen yıllarda ise içeride ve 

dıĢarıda izlediği akılcı politikasıyla, ülkede ve dünyada barıĢın kurulmasına özel bir özen göstermiĢ 

ve bu yolda büyük baĢarılar elde etmiĢtir. (Gönlübol 1992:439) ,Türkiye’nin dıĢ politikası 

Atatürk’ün ifade ettiği “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” prensibi doğrultusunda geliĢmiĢtir. Yurtta sulh, 

milli birlik ve bütünlüğümüze dıĢarıdan hiçbir müdahalenin kabul edilmeyeceği ve bir saldırı 

halinde savunma hakkının kullanılacağı, cihanda sulh tabiri de Türkiye’nin baĢkalarının iç iĢlerine 

karıĢmayacağı ancak genel olarak dünya barıĢına katkı sağlayacak çalıĢmalarda aktif halde rol 

alacağı anlamına gelmektedir. (Onulduran 1986:177,178) 

Türkiye’nin Atatürk dönemi Türk dıĢ politikasının da bu prensip doğrultusunda, daha 

ziyade kendi bölgesine yönelik ve fevkalade yoğun olduğu görülür. Kendi bölgesi denildiğinde 

Batı’da Balkanlar’dan baĢlayan ve Rusya’yı da içine alan çok geniĢ bir bölge ve Ortadoğu akla 

gelmektedir. Türkiye bu bölgedeki devletlerle çok iyi iliĢkiler kurmaya çalıĢmıĢ ve bunu da 

baĢarmıĢtır. Hatta bununla da yetinmemiĢ ve bu ülkeler arasında da iyi iliĢkilerin yerleĢmesini arzu 

etmiĢ ve bu amaçla da yoğun çaba sarf etmiĢtir. (Batu 1986:18) 

Atatürk’ün dıĢ politikada ön yargıları yoktu. O, değiĢen uluslar arası durum içinde, 

barıĢçı Türkiye’nin çıkarları ne ise onu yapmıĢtı. Nitekim, 1921-1935 döneminde Sovyetler Birliği 
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ile dayanıĢma içinde kalmıĢ, 1936’dan sonra Ġngiltere ile yakınlaĢma sağlayıp Türk dıĢ 

politikasında Sovyet etkisini dengelemiĢ; Dünya SavaĢı yaklaĢırken saldırgan niyetleri belli olan 

mihver devletlerine karĢı batılılarla(Ġngiltere ve Fransa) ittifak hazırlığına giriĢilmesini onaylamıĢtı. 

(Soysal 1985:115) 

Avrupa ve dünyanın kısa sürede bunalımlar dönemine girdiği yıllarda bizzat Atatürk’ün 

yönlendirdiği gerçekçi, barıĢçı ve çok yönlü dıĢ politika sayesinde Türkiye bölgede bir istikrar 

unsuru olmuĢ, Avrupa’da oluĢan her iki blok tarafından da daima dostluğu aranan, her siyasi 

merkezde saygı uyandıran itibarı artmıĢ bir devlet haline gelmiĢtir. (Sarınay 2000:863) 

Türkiye 1923-1930 döneminde iç ve dıĢ meseleleri çözerek Türkiye’yi milletlerarası 

çevrede istikrarlı bir düzene oturtmak amacına yönelmiĢtir. 1930’da bu düzeni kurmasına rağmen 

bu tarihten itibaren Avrupa’daki geliĢmelerden etkilenmiĢtir. Türkiye bu dönemde kolektif barıĢ ve 

güvenliğin savunucusu olarak, anti-revizyonist bir politika izlemiĢtir. 1935-1936’dan itibaren 

Ġtalya’nın Doğu Akdeniz’de ortaya çıkardığı tehlike karĢısında da, bu politikaya daha fazla 

bağlanarak, barıĢın korunmasında ve saldırılara karĢı tedbir alınmasında batılılarla iĢbirliğine 

özellikle önem vermiĢtir. 

Türkiye’nin milletlerarası iĢbirliği ve kollektif barıĢ çabalarına katılması 1928’de 

silahsızlanma konferansının hazırlık çalıĢmalarına davet edilmesiyle baĢlamıĢtır. Bu konferansta 

Sovyetlerin tam silahsızlanma teklifini destekleyen tek devlet Türkiye olmuĢtur. Türkiye 1929 

Ocak ayında Briand-Kellog Paktı’na katılmıĢtır. Daha sonra Sovyetlerin Litvinof Protokolu’na 

katılan devletlerden biri de Türkiye olmuĢtur. Türkiye’nin milletlerarası iĢbirliğine katılmasında en 

önemli geliĢme 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne üye olmasıdır. Türkiye Milletler Cemiyeti’ne 

katıldığı zaman Balkan devletleri arasında da büyük bir yakınlaĢma ve iĢbirliği baĢlamıĢtı. Bu 

geliĢme 1934 yılında Balkan Paktı denen ittifakı ortaya çıkarmıĢtır. Balkanlılar arasında 

yakınlaĢmanın esas unsuru 1930 Ekim’indeki Türk-Yunan anlaĢmalarının doğurduğu Türk-Yunan 

yakınlaĢmasıydı. Türkiye ile Yunanistan’ın 14 Eylül 1933’teki anlaĢması Romanya’yı harekete 

geçirmiĢtir. Romanya DıĢiĢleri Bakanı Titilescu’nun Ankara’yı ziyareti sırasında, 17 Ekim 1933’te 

Türkiye ile Romanya arasında Dostluk, Saldırmazlık, Hakem ve UzlaĢma AntlaĢması 

imzalanmıĢtır. Romanya’yı bu antlaĢmayı imzalamaya götüren sebeplerden biri Bulgaristan’ın 

revizyonist isteklerinden çekinmesi, diğeri de kendi deniz ticaretinin Boğazlarda serbest geçiĢ 

yetkisini elinde bulunduran Türkiye’ye bağlı bulunmasıydı. (Armaoğlu:335-339) 

I.Dünya SavaĢı baĢlarında tarafsız kalan Romanya 1916 yılı baĢlarında Almanya’ya karĢı 

savaĢa girmiĢ ve savaĢtan topraklarını en fazla geniĢleten devletler arasında çıkmıĢtır. SavaĢ 

sonrasında elde ettiği bu sınırları korumayı amaçlayan Romanya, anti-revizyonist devletler arasında 

yer almıĢtır. (Yürür:184) Bu dönemde Türkiye ile Romanya arasındaki iliĢkiler durgun bir seyir 

takip etmiĢtir. Ġki ülke arasında bazı küçük anlaĢmazlıklar dıĢında büyük bir sorun mevcut değildi. 

(Bilgin:817) 

Romanya Türkiye’nin bağımsızlık savaĢını uzaktan izlemiĢ ve iki devlet arasındaki 

iliĢkiler Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinden birkaç ay önce baĢlamıĢtır. (Yürür:184) 

Romanya, Türkiye’nin dıĢ politikasını dikkatle takip etmiĢ ve Türkiye ile diplomatik iliĢkiler 

kurmaya çalıĢmıĢtır. 4 Kasım 1927 yılında Romanya’nın Tükiye Elçiliği Maslahatgüzarı Filality 

Görge, BükreĢ’e gönderdiği bir raporunda Türkiye DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Aras ile 

görüĢtüğünü ve bu vesileyle iki ülke arasında her alanda bağları yoğunlaĢtırmak arzusunu 

söylediğini yazmıĢtır. (Ekrem:74,75) Romanya Lozan Konferansı’na katılmıĢ ve konferans 

sırasında kapitülasyonların kaldırılması konusunda Türkiye’nin yanında yeralmıĢtır. (Yürür:184) 

Konferans sırasında Romanya, Türkiye’nin Boğazlara hakim olma isteğine karĢı çıkmıĢ, ancak 

Türkiye’nin Yunanistan’dan tazminat alması konusunda Türkiye’yi desteklemiĢtir. (Bilgin:817) 
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Bir Balkan devleti olması bakımından Türkiye-Romanya iliĢkilerinin düzenlenmesi de 

doğaldı. Türkiye gibi Balkanlarda statükonun korunmasına taraftar olan Romanya da Balkan 

Birliği’nin tabii üyeleri arasındaydı. Tasarlanan Balkan birliğinin diğer üyesi olan Yugoslavya’nın 

da Romanya gibi Küçük Ġtilâfın üyesi olması her iki birlik arasında bir yakınlık yaratmaktaydı. 

Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya’dan oluĢan Küçük Ġtilâf, Macar revizyonculuğuna karĢı 

kurulmuĢ ve orta Avrupa’da statükonun korunmasını isteyen bir teĢekküldü. (AkĢin 1991:238)  

Lozan AntlaĢması’nın imzalanmasından sonra 6 Haziran 1924’te Ankara ve BükreĢ’te 

karĢılıklı olarak yeni elçilikler oluĢturulmuĢtur. (Yürür:184) Atatürk, 16 Ekim 1930 tarihinde 

Romanya Büyükelçisi M.Jean Camp’ın güven mektubunu sunma töreninde elçinin konuĢmasına 

verdiği cevapta Ģunları söylemiĢtir: 

“Sayın Elçi! 

Romanya Kralı’nın sizi yeniden yanıma özel konumlu delege ve Orta Elçi atadıklarını 

bildiren mektubu büyük bir memnuniyetle alıyorum. 

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de çalışmanızı Türk ve Romen milletleri 

arasında kurulu olan iyi ilişkileri daha da sıklaştırmaya harcayacağınız hakkındaki 

açıklamalarınızı da aynı derecede memnuniyetle dinledim. 

Bu konuda Cumhuriyet Hükümeti’nden çok içten bir karşılık göreceğinizden ve yüksek 

görevinizin yerine getirilmesinde benim şahsî desteğime sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Bu sebeple Haşmetli Kral İkinci Karl’ın şahsi mutluluklarını ve Romen milletinin 

rahatlığını dilerim.” (Sevim vd. 2006:760) 

Türkiye ile Romanya arasındaki iĢbirliği Balkan Birliği’nden de önce baĢlamıĢtır. (AkĢin 

1991:238) 11 Haziran 1929 tarihinde Türkiye ile Romanya arasında Ticaret, Ġkamet ve Seyrüsefer 

AntlaĢması ve 18 Eylül 1930 tarihinde Mezarlıkları Muhafaza AntlaĢması imzalanmıĢtır. 

(Balabanlılar vd 1998:46-49) 

Romanya, 3 Temmuz 1933’te Londra’da imzalanan (saldırıcının tarifi) antlaĢmasına 

katılan devletlerden biridir. Bu konuda Londra’da iki antlaĢma imzalanmıĢtı. Birincisi Rusya ile 

Rusya’ya komĢu devletler arasındaydı. Bu devletlerden biri de Romanya idi. Bu, BirleĢmiĢ 

Milletler Ģartlarına göre bir bölge antlaĢmasıydı. Ġkincisi Türkiye ile Sovyet Rusya, Romanya, 

Yugoslavya, Çekoslovakya tarafından imzalanmıĢ idi. Bu ise genel bir antlaĢma idi, yani isteyen 

devletler katılabilirdi. DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Aras “Bu anlaşmanın hazırlanmasında 

Romanya Dışişleri Bakanı Titulescu’nun olumlu bir hizmeti olmuştur...Bu anlaşmadaki 

imzalarımız, aramızda büyük bir kaynaşma bağı teşkil ediyor.” diyerek antlaĢmanın iki devlet 

arasındaki önemini belirtmiĢtir. (AkĢin 1991:238) 

Romanya’nın Polonya ve Fransa ile yaptığı ittifaklar Rusya’ya karĢıydı. Karadeniz ve 

Balkanlar’da Romanya ile Rusya’nın çıkarları çatıĢmaktaydı ve iki devlet arasında çıkacak bir 

anlaĢmazlık ve savaĢ tehlikesi durumu Türkiye’yi tedirgin etmekteydi. Çünkü olası bir savaĢta 

Romanya’nın müttefikleri boğazlardan Karadeniz’e geçmek isteyeceklerdi. Rusya boğazların 

kapatılmasını isteyecek, Türkiye de tarafsız kalacaktı. Bu durumda Milletler Cemiyeti’nin 

boğazlara müdahale etme durumu ortaya çıkacaktı. 

Türkiye bu tarihlerde her iki devletle de dostça iliĢkiler içindeydi ve menfaati gereği 

Karadeniz’de çıkabilecek bir savaĢı engellemek amacıyla iki devleti yakınlaĢtırmak istiyordu. Bu 

amaçla Ankara’da Rusya ile Romanya arasında bir saldırmazlık paktı kurulması için giriĢimlerde 

bulunmuĢtu. Üç temel sebep Rus-Romen görüĢmelerini kolaylaĢtırmaktaydı: 

1.Türkiye’nin önemli durumu, 
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2.Rusya için Uzakdoğu tehlikesi, 

3.Avrupa’da ortaya atılan dörtlü pakt ve batıdan gelen revizyonculuk tehlikesi karĢısında 

Rus tehlikesini yok etme kaygısı. 

Türk DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Aras Çekoslovakya DıĢiĢleri Bakanı’yla yaptığı 

görüĢmede Balkanlar’da iĢbirliği kurmak ve revizyonist devletlere karĢı bir harekette bulunabilmek 

için öncelikle Rusya ile Romanya arasında bir antlaĢma yapılması gerektiği konusunda ortak bir 

görüĢ birliğine varmıĢtır. (Yürür:184,185)  

Tevfik RüĢtü Aras 1934 yılında DıĢiĢleri Bakanlığı Encümeni’nde dıĢ politikamızı 

açıklarken Ģu değerlendirmeyi yapmıĢtır:  

“Hedefimiz Avrupa’daki nüfuzumuzu kuvvetlendirmek ve bir savaş tehlikesine karşı 

bölgemizde(yani Karadeniz ve Balkanlar’da) bir gevşeme olanağı sağlamaktır. Bunun için ilk 

başta Rusya ile Romanya arasında bir harp tehlikesini gidermek gerekiyor. Bu harp mahiyeti 

bakımından kendisiyle beraber olmamız gereken bir devlet aleyhine olabilir...Romanya’nın 

müttefikleri Karadeniz’e geçmek isterler. Rusya Boğazların kapatılmasını, Türkiye ise tarafsız 

kalmayı ister. Böyle bir durumda biz tarafsızlığımızı ancak seferberlik yaparak temin 

edebiliriz...Biz samimi olarak ne Rusya’nın aleyhinde olmak, ne de Balkanlarda Slav olmayan bir 

memleket aleyhinde harbe karışmak tehlikesine maruz olmak istemiyoruz. Netice itibariyle bizim 

menfaatimiz Karadeniz’de bir harbi imkansız kılmaktadır. Bu maksatladır ki bir Rus-Romen 

anlaşması davasını ısrarla takip ettik.” 

Bu dönemde Türkiye-Romanya iliĢkilerini etkileyen baĢlıca durum ve olaylar Ģunlardı: 

-Balkan birliği, Karadeniz güvenliği, Boğazlar meselesi, 

-Küçük Ġtilâf, 

-Rusya-Romanya iliĢkileri, 

-Polonya-Romanya iliĢkileri, 

-Rusya-Japonya iliĢkileri, 

-Batı’da kurulmaya çalıĢılan Dörtler Paktı-Revizyonculuk. 

Bu Ģartlar altında Romen DıĢiĢleri Bakanı Titulescu Balkan Paktı görüĢmeleri vesilesiyle 

15 Ekim 1933’te Ankara’ya gelmiĢ ve iki devlet arasında samimi görüĢmeler yapılmıĢtır. (AkĢin 

1991:238-240) Titulescu, bu görüĢmeler sonrası verdiği demeçte Ģunları söylemiĢtir: 

“…Ankara’dan fevkalade olumlu intibalarla ayrılıyorum; Türk ulusunun son 10 yıl 

zarfında elde ettiği somut ve harikulade başarıları, kalbimde derin hayranlık duygusu uyandırdı; 

keza, Türk yöneticilerinde derin insan sevgisi, insaniyetlik ruhu müşahade ettim; Türkiye 

Cumhuriyeti’nin güttüğü barışçı siyasetin insan sevgisi, insancılık temeline dayandığına bir kez 

daha kanaat getirdim.” (Ekrem:76) Bu görüĢmeler sonrasında Türkiye ile Romanya arasında 17 

Ekim 1933 tarihinde bir Dostluk, Saldırmazlık, Hakem ve UzlaĢma AntlaĢması imzalanmıĢtır. 

(Gönlübol, Sar 1997:102,103) Bu antlaĢma iki ülke iliĢkilerini güçlendirmekte ve barıĢ 

politikasının temel taĢlarından birini teĢkil etmekteydi. Romanya Türkiye ile yapılan bu antlaĢmaya 

özel bir önem veriyor ve bunun Balkanlar’da bir blok kurulmasına doğru önemli bir adım olduğunu 

ve bu bloğun Küçük Ġtilâf ve Romanya-Polonya ittifak sistemleriyle iĢbirliği yapacağını 

düĢünüyordu. (AkĢin 1991:240-261) On yıllık bir süre ile yapılan bu antlaĢmayla 1934 Balkan 

Paktı’na doğru ciddi bir adım atılmıĢ oldu. Ġki ülke arasında iĢbirliği sağlandı. Buna bağlı olarak 

1935’te Köstence Limanı’ndan geçiĢ için bir protokol ve 1936’da Dobruca Türklerinin göçlerini 

düzenleyen bir sözleĢme imzalandı. (Eyicil 2005:434) 
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Atatürk 1 Kasım 1933’te TBMM’yi açıĢ konuĢmasında Romanya DıĢiĢleri Bakanı’nın 

resmi ziyaretinden ve iki devlet arasında yapılan dostluk antlaĢmasından duyduğu memnuniyeti Ģu 

Ģekilde dile getirmiĢtir:  

“Romanya’nın değerli Dışişleri Bakanı’nın resmî ziyaretini ve bu sırada iki memleket 

arasında saldırmazlık ve hakemlik antlaşmasının imzalanmış olduğunu sevinerek söyleyebiliriz. 

Saldırganın tarifi antlaşması ile saldırmazlık ve saldırıya katılmama ve saldırganı 

kınama fikirlerini belirten antlaşmaların memleketler arasında gerçek bir güven havası yaratmakta 

olduğuna şüphe yoktur.” (Sevim vd. 2006:815) 

9 ġubat 1934 tarihinde kurulan Balkan Paktı üyeleri arasında Türkiye ile Romanya da 

bulunmaktaydı. (Gönlübol, Sar 1997:103,104) Balkan Paktı, Türkiye’nin dıĢ politikasında önemli bir yer 

tutuyordu. Pakt, Balkan devletlerinin sınırlarını korumak için ortaya atılmıĢ olmakla beraber, gerçekte büyük 

devletlerin Balkanlara nüfuz etmelerine karĢı oluĢturulmuĢtu. (Dilan 1998:145) Balkan Paktı fikri ilk olarak 

1926 yılında BükreĢ Türk Elçiliğinde görevli Hüseyin Ragıp Baydur tarafından Romanya DıĢiĢleri Bakanı 

Duca’ya Balkan ülkelerinin biraraya gelmelerini içeren bir öneri sunmasıyla ortaya çıkmıĢtı. (Barlas 

1999:361) Pakt, 1936 yılına kadar baĢarılı bir politika izlemiĢtir. Ġtalya’nın HabeĢistan’a saldırması 

sonrasında Milletler Cemiyeti’nin aldığı karara Antant ülkeleri birlik halinde uymuĢlardır. Türkiye’yi 

Boğazlar rejiminin değiĢtirilmesi için desteklemiĢler ve Montreux Konferansı’nda birlikte hareket 

etmiĢlerdir. Ancak 1936 yılından sonra Almanya’nın Balkanları ve Ortadoğu’yu nüfuzu altına alma giriĢimi 

ve Ġtalya’nın Balkan devletlerini birbirinden koparma politikası karĢısında Balkan Paktı çözülmeye 

baĢlamıĢtır. 1937 yılında da Yugoslavya’nın Bulgaristan ile dostluk antlaĢması imzalaması Pakt’ı kökünden 

sarsmıĢtır. Balkan Paktı üyesi ülkeler son toplantıların 1940 yılında Belgrad’ta yapmıĢlardır. (Dilan 1998:93) 

1 Ağustos 1934 tarihinde Cenevre’de Türk-Romen Askeri AntlaĢması imzalanmıĢtır. 

Türk DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Bey, 11 Mayıs 1934 günü, Romanya Hükümeti’nin davetlisi 

olarak vapurla Köstence’ye, oradan da özel trenle BükreĢ’e gitmiĢtir. BükreĢ’te büyük bir ilgiyle 

karĢılanan Tevfik RüĢtü Bey onuruna gece DıĢiĢleri binasında bir ziyafet verilmiĢ ve karĢılıklı 

dostluğu öven konuĢmalar yapılmıĢtır. Tevfik RüĢtü Bey ertesi gün Romanya Kralı tarafından 

kabul edilmiĢ ve Kral, Türk DıĢiĢleri Bakanı onuruna öğle yemeği vermiĢtir. 14 Mayıs günü trenle 

Belgrad’a geçen Tevfik RüĢtü Bey, istasyonda Romanya BaĢbakanı Tatarescu tarafından 

uğurlanmıĢtır. (ÇağdaĢ Türkiye 1987:514-518) 

28 Ekim 1934 tarihinde Romanya DıĢiĢleri Bakanı Titulescu Ankara’ya bir ziyaret 

yapmıĢ ve Atatürk’le görüĢmüĢtür. (Kocatürk 1999:506) 

Bundan sonra Türk-Romen iliĢkileri Balkan birliği çerçevesi içinde geliĢmeye devam 

etmiĢtir. (AkĢin 1991:240) Akdeniz meselesinin önem kazandığı bu tarihlerde Romanya da 

komĢularıyla olan iliĢkilerini sağlamlaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. Bu dönemde Cebelitarık Boğazı ile 

SüveyĢ Kanalı arasındaki deniz yolunun serbest ve güvenilir olması en önemli meseleydi. Bu 

bölgede Ġngiltere, Fransa ve Rusya’nın çıkarları bulunmaktaydı. Aynı durum Rusya ile Balkan 

devletleri için de geçerliydi. Bu nedenle Balkan devletleri arasında Akdeniz konusunda bir iĢbirliği 

kaçınılmazdı. (Yürür:185) 

Bu dönemde iki ülke arasında anlaĢmazlığın belirdiği tek konu, Boğazlar statüsünü 

değiĢtirmek amacıyla hazırlanan Montreux Boğazlar SözleĢmesi olmuĢtur.  Yapılan görüĢmeler 

sonunda Romanya Türk tezini desteklemiĢtir. Konferansa katılmıĢ olan Romanya heyeti baĢkanı 

Titulescu, konferansta verdiği demeçlerden birinde bu konuyla ilgili olarak Ģunları söylemiĢtir:  

“Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren her şey Romanya’nın da güvenliğini ilgilendirir. En 

basit düşünce dahi bu iki milletin birleşmelerinin âmilidir. Romanya ile Türkiye bu gerçeği 

anlamışlar, Balkan Paktı ile her iki ülke kaderlerini Yunanistan ve Yugoslavya ile birlikte 

birbirlerine bağlamışlardı. Karşılıklı menfaatlerin anlayışından ve her üye ülkenin hayati 

menfaatlerine nazaran bölge güvenliğinin üstünlüğünden doğan Balkan Antlaşması ülkelerinin 
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dayanışmalarını ilân etmek için hiçbir lahza gecikmemelidir.” Bu dönemde Türkiye ile Romanya 

arasında çeĢitli antlaĢmalar imzalanmıĢtır. 4 Ekim 1935 tarihinde Ankara’da iki ülke arasında 

Ticaret ve Kiliring AntlaĢması yapılmıĢtır. 5 Ekim tarihinde de Türkiye ile Romanya arasında 

“Türkiye’den Gönderilen EĢya Ġçin Köstence Limanının Transit Yolu Olarak Ġttihazı Hakkında 

AntlaĢma” yapılmıĢtır. 4 Eylül 1936’da da Dobruca’daki Türk Ahalinin Muhaceretini Tanzim Eden 

Mukavelename imzalanmıĢtır. (ÇağdaĢ Türkiye 1987:518-520) 

1937’de Romen DıĢiĢleri Bakanı Antonescu Ankara’yı ziyaret etmiĢtir. O da samimi bir 

havada karĢılanmıĢtır. (AkĢin 1991:240) Atatürk, 17 Mart 1937 tarihinde Ankara Palas’ta 

Antenescu ile yaptığı konuĢmada Türk-Romen iliĢkileriyle ilgili olarak Ģunları söylemiĢtir: 

“Her gün kudreti daha artan bir Romanya’yı bütün kalbimizle isteriz. Dostluğumuz kadar 

sıkı ve güvenilirdir ki, Romanya daha kuvvetli oldukça biz de kendimizi daha kuvvetli sayarız. 

…milletleri antlaşmalardan çok duygular bağlar. Romanya, kalbimizde kardeşçe yer 

tutmuştur… 

Türkiye, Romanya ve diğer dostları kuvvetlidirler. Hiçbir taraftan bize gelecek bir şey 

beklemem. Beklemeye gerek yoktur. İşte bu sakinlik içinde bütün dünyayı düşünme fırsatı bizdedir. 

“Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne?” dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa 

tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzak olursa olsun bu 

kuraldan şaşmamak gereklidir. İşte bu düşünüş, insanları, milletleri ve hükümetleri bencillikten 

kurtarır. Bencillik kişisel olsun, millî olsun daima kötü kabul edilmelidir. 

O halde konuştuklarımızdan şu sonucu çıkaracağım: Doğal olarak kendimiz için bütün 

gereken şeyleri düşüneceğiz ve gereğini yapacağız. Fakat bundan sonra bütün dünya ile ilgili 

olacağız…” (Sevim vd. 2006:843-845) 

Romen DıĢiĢleri Bakanı Türkiye’den olumlu intibalarla ayrılmıĢtır. (UyanıĢ Servetifünun 

1 Nisan 1937:1) GörüĢmeler sonunda yayınlanan resmi bildiride: “İki Müttefik memleketin devlet 

adamları görüşmelerine konu teşkil eden bütün meselelerde aralarında tam bir görüş birliği 

mevcut olduğunu memnunlukla müşahede etmişlerdir...” denilmekteydi. (AkĢin 1991:240) 

Bu ziyaret dolayısıyla Ankara’daki Romanya Büyükelçiliği’nden BükreĢ’e gönderilen 

raporlardan birinde “Ulus” gazetesindeki Ģu cümleler aktarılmıĢtır: “Türkiye devleti her çeşit 

saldırıya aleyhtardır. Türk ulusunun tek arzusu milli refahını ve hürriyetini barış içinde 

geliştirmektir. Balkanlardaki diğer müttefiklerimizin de aynı arzuyu beslediklerine eminiz.” (Ekrem 

2000:78) 

DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Aras Mayıs 1937’de BükreĢ’i ziyaret etmiĢtir. Akdeniz 

meselesinin önem kazandığı bu tarihlerde Romanya da komĢularıyla olan münasebetlerini 

düzeltmeye çalıĢıyordu. Bütün bu meselelerin iki müttefik memleket arasında geniĢ ve faydalı fikir 

teatisine yol açması tabii idi. Akdeniz meselesi demek, Cebelitarık ile SüveyĢ Kanalı arasındaki 

deniz yolunun serbest ve emin olması demekti. Ġngiltere, Fransa ve Ġtalya’nın bu iĢte birinci 

derecede ilgileri vardı. Fakat Rusya’nın ve Balkan memleketlerinin de bu meseledeki ilgi ve 

menfaatleri az değildi. Onun için Balkan memleketlerinin Akdeniz meseleleriyle ilgilenmeleri 

barıĢın korunmasıyla olduğu kadar kendi menfaatleri gereğiydi. (AkĢin 1991:240) 

Bu dönemde iki ülke arasında anlaĢmalar yapılmaya devam edilmiĢtir. 18 Haziran 1937 

tarihinde Romanya ile Türkiye arasında Kereste SatıĢı Hakkında Protokol gerçekleĢtirilmiĢtir. 5 

Ocak 1938 tarihinde de iki ülke arasında BükreĢ’te Ticaret ve Tediye antlaĢmaları imzalanmıĢtır. 

(ÇağdaĢ Türkiye 1987:520) 
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28 Ekim 1937’de Romanya BaĢbakanı Georges Tatarescu Türkiye’ye gelmiĢ ve 

Atatürk’le görüĢmüĢtür. (Kocatürk 1999:561) Romanya BaĢbakanı için Ġstanbul ve Ankara’da 

büyük bir hazırlık yapılmıĢ ve BaĢbakan’ın iyi bir Ģekilde  ağırlanması için bir program 

hazırlanmıĢtır.(BCA 030.10 200.368.6) 

5 Ocak 1938’de BükreĢ’te Romanya ile Türkiye arasında Ticaret ve Tediye AntlaĢması 

imzalanmıĢtır. (ÇağdaĢ Türkiye 1987:518) Ġki ülke arasında 1937 yılında 5 aylık dönemde 

Romanya’dan 638.000 TL.lik ithalat ve 93.000 TL.lik ihracat gerçekleĢmiĢtir. Romanya’ya 1938 

yılı 5 aylık dönemde 305.000 TL.lik ithalat ve 688.000 TL.lik ihracat gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Romanya’dan ithal edilen ürünler arasında deri, kereste, benzin, gaz yağı, madeni yağlar yer 

almıĢtır. 1937 yılı 5 aylık dönemde 637.982 TL. olan ithalat, 1938 yılı 5 aylık dönemde 304.660 

TL. olarak gerçekleĢmiĢtir. Romanya’ya ihraç edilen ürünler arasında tütün, pamuk, kabuksuz 

fındık, çekirdeksiz üzüm, ham deri, palamut, tuzlu balık, susam, zeytin, maden kömürü ve 

balmumu yeralırken 1937 yılı 5 aylık ihracat tutarı 93.358TL. iken, 1938 yılı 5 aylık dönemde 

688.057 TL. olmuĢtur. 1930-1937 yılları arasında iki ülke arasındaki ithalat ve ihracat oranları 

Ģöyle gerçekleĢmiĢtir: (BCA 030.10 162.134.9) 

 

Yıllar İthalat İhracat 

1930 2.492 1.220 

1931 1.447 1.083 

1932    915 1.815 

1933 1.240    927 

1934 1.584    539 

1935 1.967    297 

1936 1.507    520 

1937 1.576 1.025 

 

Atatürk, 25 ġubat 1938 tarihinde Romanya DıĢiĢleri MüsteĢarı Commen’i kabul etmiĢtir. 

(ÇağdaĢ Türkiye 1987:518) 18 Haziran 1938’de Romanya Kralı Carol II Luceaffenu adlı yatıyla 

Ġstanbul’u ziyaret etmiĢtir. BaĢbakan Celal Bayar ve DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Aras, Carol’u 

Büyükdere yakınlarında karĢılamıĢlardır. Kral, 19 Haziran’da Savarona’da Atatürk ile görüĢmüĢtür. 

Aynı günün akĢamı Kral onuruna bir yemek verilmiĢ ve yemeğe Celal Bayar, Tevfik RüĢtü Aras ve 

Romanya BaĢkonsolosu Lucesiyviç de katılmıĢtır.(Eyicil 2005:434,435) Siyasi çevreler bu 

görüĢmeye büyük bir önem vermiĢler ve bunu Romanya’nın dıĢ politika çabaları içinde 

yorumlamıĢlardır. O vakitler Polonya Doğu Avrupa’da ve Ortadoğu’da Balkan devletlerini bir 

araya getirmeye çalıĢıyordu. Polonya bakımından Türk-Romen dostluğunun takviyesi bu amaca 

hizmet etmek içindi. Böylece Rusya ile Almanya’yı kuzeyden güneye doğru birbirinden ayıracak 

bir set oluĢturulmak isteniyordu. Fakat bu politikanın olumsuz yanı, askıda olan birçok önemli 

mesele dururken böyle tertiplere giriĢilmesi ve bu tertiplerden bir fayda beklenmesiydi. Tamamen 

bağımsız bir milli politika uygulayan Türkiye, dıĢ siyasetinde kuzeydeki büyük komĢusu ile iyi 

münasebetler kurmayı hedefleyen bir yol izlemekteydi. Romanya-Polonya iliĢkilerinin takviyesi 

antibolĢevik bir eğilim gösteriyordu. Bu da Türkiye’nin ana dıĢ politikasına uygun değildi. (AkĢin 

1991:240,241) 
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Romanya Türkiye’ye her konuda destek olmaya çalıĢmıĢtır. 1938 Erzincan depremine 

yardım yapan ülkeler arasında Romanya da bulunuyordu. Romanya Kralı Carol II. küçük bir 

kasabayı yeniden yapmaya yetecek kadar kereste yardımı yapmıĢtır. Atatürk’ün 10 Kasım 1938 

tarihinde ölümü tüm dost ülkelerde olduğu gibi Romanya’da da büyük bir üzüntüyle karĢılanmıĢtır. 

(ÇağdaĢ Türkiye 1987:519) 

Sonuç  

Lozan’da baĢlayan Türkiye-Romanya iliĢkileri Balkanlardaki geliĢmeler doğrultusunda 

geliĢmiĢ ve iki ülke iliĢkileri 1930-1938 yılları arasında dostluk içerisinde sürmüĢtür. DıĢ politikada 

“Yurtta sulh cihanda sulh” prensibini uygulayan Türkiye, devletin kurulduğu ilk yıllarda kuruluĢun 

kendi problemlerini çözmeye çalıĢmıĢtır. 1930-1938 döneminde ise Avrupa ve Balkanlar’da 

meydana gelen geliĢmeler doğrultusunda bir politika izlemiĢtir. Türkiye bu amaçla milletlerarası 

barıĢ çalıĢmalarında yeralmıĢ, çevresindeki ülkelerle barıĢ antlaĢmaları imzalamıĢtır. Kendi 

komĢularıyla dostça iliĢkiler içinde bulunmasının yanı sıra dünya üzerindeki problemlerin çözümü 

için de büyük bir çaba sarfetmiĢtir.  

Balkanlarda Balkan Paktı’nın kuruluĢu öncesinde Yunanistan’la Türkiye arasında 

imzalanan antlaĢma, Romanya’yı Türkiye ile iyi iliĢkiler kurmaya yöneltmiĢtir. Romanya DıĢiĢleri 

Bakanı Titilescu’nun Ankara ziyareti sırasında 17 Ekim 1933 tarihinde Türkiye ile Dostluk, 

Saldırmazlık ve Hakem AntlaĢması imzalanmıĢtır.  

I.Dünya SavaĢı sonunda geniĢ topraklara sahip olan Romanya topraklarını korumak 

amacıyla anti-revizyonist bir politika izlemiĢtir. Türkiye’nin de bu politikayı izlemesi iki ülkeyi 

daha da birbirine yaklaĢtırmıĢtır. Ġki ülke izledikleri politika doğrultusunda iĢbirliğine yönelmiĢler 

ve karĢılıklı ziyaretler gerçekleĢtirmiĢlerdir. 1930-1938 yılları arasında iki ülke arasında dostluk ve 

ticaret antlaĢmaları yapılmıĢ, dünyadaki geliĢmeler karĢısında da ortak hareket edilmiĢtir. 9 ġubat 

1934 tarihinde kurulan Balkan Paktı’nda yeralan iki ülke iliĢkileri bu tarihten itibaren Pakt 

çerçevesinde geliĢmiĢtir. Romanya, Montrö Boğazlar SözleĢmesi sırasında Türk tezini 

destekleyerek Boğazlar’ın statüsü konusunda Türkiye’nin yanında yeralmıĢtır.  
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EKLER: (BCA 03010 162.134.9) 

Ek 1: Türkiye-Romanya Ticaret Muvazenesi 

 

Ek 2: Romanya’dan İthalât 
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Ek 3: Romanya’ya İhracat 

 

 

Ek 4: 1930-1937 yılları arasında Romanya’ya yapılan ihracat ve ithalat 
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Ek 5: 1935-1937 yılları arasında Romanya’dan ithalât 

 

Ek 6: 1935-1937 yılları arasında Romanya’ya ihracat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türkiye-Romanya İlişkileri (1930-1938)                3211 

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 7/4, Fall, 2012 

Ek7: 1937-1938 yıllarında Türkiye’de tahsilat ve Romanya’da A ve B hesapları 

tahsilatı 

 

Ek 8: 1937-1938 yılları arasında Romanya Kliring’i 
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