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Ö N S Ö Z 

Yunanistan'ın 1830'da bağımsız bir devlet olarak res-
men doğmasından bu yana, önce Osmanlı İmparatorluğu 
ve sonra da Türkiye Cumhuriyeti ile bu Devlet arasında 
sürekli olarak birtakım sorunlar varolmuştur. Büyük öl-
çüde Megali İdea adı verilen ve bütün Helenleri ve onla-
rın eskiden yerleştikleri bütün ülkeleri kapsayan bir bü-
yük Yunanistan kurma düşünden kaynaklanan bu durum, 
zaman zaman sert ve zaman zaman da daha yumuşak iliş-
kiler biçiminde ortaya çıkmıştır. Ancak, özde her zaman, 
Yunanistan'ın yayılma ve Türkiye'nin de bunu kendi hak-
larından ve ülkesinden ödememe savaşımı sürmüştür. 

Kurtuluş Savaşında da ayni savaşım yaşandıktan son-
ra, kısaca Lozan Andlaşması adını kullandığımız ve aslın-
da birçok andlaşmadan ve bağlı belgelerden oluşan ulus-
lararası andlaşmalar ile Yunanistan ve Türkiye arasında 
barışın sürekli olmasını sağlamaya yönelik bir "Lozan 
dengesi" kurulmuştur. Bu dengenin temel öğeleri şunlar-
dır: i) iki komşu devletin sınırı olarak Trakya'da Meriç 
ve Edirne civarında Karaağaç sınırlarının kabul edilmesi; 
ii) Ege denizinde Anadolu kıyılarına yakın küçük adalar 
ile İmroz ve Bozcaada'nın Türkiye'ye ve kuzey-doğu Ege 
adalarının askerden arındırılmış olarak Yunanistan'a bı-
rakılması; iii) Ege denizinde ve hava sahasında üçer mil-
lik karasuları ve hava sahasına sahip olunarak Ege'nin 
büyük ölçüde uluslararası alan olarak kalması; iv) iki 
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komşu ülkede yerleşmiş bulunan Türk ve Rum kökenli 
kişilerin, Batı Trakya Türkleri ve İstanbul Rumları dışın-
da, nüfus  değişimi yöntemi ile değiştirilmesi; v) Batı 
Trakya Türkleri ile İstanbul Rumlarının azınlık statüsün-
den yararlandırılması. 

Fakat, daha ilk yıllarda Lozan Andlaşması ile kuru-
lan bu dengenin "Etabli Meselesi" adı verilen ve İstan-
bul'daki Rumların sayısının Yunanistan tarafından  olabil-
diğince geniş tutulması amacına yönelik olan bir uyuş-
mazlık ortaya çıkmıştır. Bu sorun ve ona bağlı olarak or-
taya çıkan öteki sorunlar iki devlet arasında dostça iliş-
kilerin kurulmasına bir süre engel olmuştur. Bir dostça 
ilişkiler ortamı ancak 1930'da, Atatürk ve Venizelos'un 
önderlik etmesi sonucu sağlanabilmiştir. 

Bu dostluk ilişkileri içinde de Yunanistan'ın yayılma-
cı politikası sona ermemiştir. Bugün artık 1930'lu yıllarda 
Türkiye'nin samimi dostluk politikasından yararlanarak 
Yunanistan'ın Lozan dengesini sessizce bozmayı sürdürdü-
ğü bütün açıklığı ile ortaya çıkmaktadır. Nitekim, daha 
1931 yılında, bir Krallık kararnamesi ile Yunanistan'ın ha-
va sahasının genişliğini 3 milden 10 mile çıkardığı göz-
lenmektedir. Fakat, anılan Krallık kararnamesinin ulus-
lararası düzeyde resmen ilan edilmesi 1970'li yıllarda ger-
çekleşecektir. Bundan da, Yunanistan'ın Türkiye'nin Lo-
zan dengesinin bu biçimde bozulmasını resmen öğrenme-
sini ve tepki göstermesini önlemeye çalıştığı izlenimi doğ-
maktadır. Bunu, 1936 yılında, Montreux Boğazlar Sözleş-
mesinin hemen arkasından, Yunanistan'ın karasularını 3 
milden 6 mile genişletmesi izlemektedir. Burada da Mont-
reux Boğazlar Sözleşmesi ile Uluslararası Boğazlar Ko-
misyonu'nun kaldırılmasını ve Boğazlar bölgesinin asker-
leştirilmesini elde eden Türkiye'nin bu memnuniyet ha-
vasından yararlanıldığı görülmektedir. Nitekim, Türkiye 
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o tarihlerde Ege'deki bu karasuları genişletilmesine olum-
suz tepki göstermediği gibi, dönemin dışişleri bakanı T.R. 
Aras Yunanistan'ın Limni ve Semadirek adalarını asker-
leştirebileceği konusunda bile kimi düşünce ve temenniler 
bildirmektedir. 

İkinci Dünya Savaşında İtalya'nın yenilmesi sonucu 
1947 Paris Barış Andlaşması ile Oniki Adaların da İtal-
ya'dan alınarak Yunanistan'a verildiği görülmektedir. Böy-
lece Ege'de genişleyen Yunanistan'ın Lozan dengesini le-
hine bozmak için başvuracağı bir başka olanak da, 1950'li 
yılların başında, F.I.R. (Flight Information  Region) çiz-
gisi adı verilen hava denetim bölgesi çizgisinin Ege üze-
rinde Türk-Yunan karasuları çizgisinden geçmesini sağla-
ması ile doğmuştur. Türkiye'nin de rızası ile Türk kara-
suları dışında kalan bütün Ege hava sahasını sivil hava-
cılık konusunda teknik denetim yetkisi altına alan Yuna-
nistan F.I.R. çizgisini zaman içinde bir siyasal egemenlik 
sınırı olarak kabul ettirme çabaları içine girmiştir. 

Öte yandan, 1950'li yıllardan başlayarak Yunanistan'ın 
Kıbrıs'ı İngilizlerden koparıp Yunanistan'a bağlama çalış-
maları içinde bulunduğu gözlenmektedir. Yine, 1960'lı yıl-
lardan başlayarak Yunanistan'ın yavaş yavaş doğu Ege 
adalarını fiilen  silahlandırmaya başladığı anlaşılmaktadır. 
Nihayet, 1970'li yılların başında Yunanistan'ın Ege deni-
zinde büyük ölçüde Türk karasularının bittiği çizgilerden 
başlayan ve Türkiye'ye Ege'de çok az bir pay bırakan, de-
niz tabanı ve toprak altını içeren kıta sahanlığı alanlarına 
sahip olma girişimleri ile karşılaşılmaktadır. 

Yukarıda sayageldiğimiz sorunlara, bugün için henüz 
gerçekleştirilmemiş, ancak 1970'li yılların sonundan bu ya-
na Yunanistan'ın gerçekleştirme hakkının olduğunu ileri 
sürdüğü Yunan karasularının 12 mile çıkarılması sorunu-
nu da eklemek gerekmektedir. Yine, 1980'li yıllarda Yu-

V 



nan yetkililer Ege'deki adaları da dahil ülkelerini oluş-
turan karalar etrafında  24 mile kadar varan arkeolojik ve 
tarihsel zenginlikleri koruması altına koyacak bir bitişik 
bölge ilan etme olasılığından söz etmektedir. Batı Trak-
ya'daki Türk azınlığa karşı Yunanistan'ın takındığı tutum 
da iki komşu devlet arasında Lozan'da kabul edilen yü-
kümlülüklerin Yunanistan tarafından  zorlanan son halka-
sını oluşturmaktadır. 

Bütün bu uyuşmazlıklar zinciri çerçevesinde, 1984-85 
yılları içinde Yunanistan'ın en çok zorladığı halka, doğu 
Ege adalarının Yunanistan tarafından  askerleştirilmesi ve 
silahlandırılması konusudur. NATO Bakanlar Konseyi'nin 
1884 Aralık toplantısı sırasında Limni'nin silahlandırılma-
sı ve NATO manevralarına dahil edilmesi sorununa iliş-
kin olarak kamuoyuna da kısmen yansıyan bu sorun gün-
celliğini halâ korumaktadır. Konuya ilişkin temel verileri 
ortaya koymak ve sorunun hukuksal bir değerlendirmesini 
yapmak amacıyla kaleme alman bu çalışmanın Türk-Yu-
nan ilişkileri üzerine yapılacak daha ayrıntılı çalışmaların 
yapılmasını özendirmesini dileriz. 

Çalışmamızın hazırlanması sırasında bize yardımcı 
olan Dışişleri Bakanlığı mensupları Büyükelçi Dr. Rıza 
Türmen'e, Ali Tuygan'a ve Zergün Korutürk'e teşekkür-
lerimizi sunarız. 

Ankara, 10 Eylül 1985 Hüseyin PAZARCI 
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GİRİŞ 
EGE ADALARINA İLİŞKİN GENEL VERİLER 

Olgusal olarak 1929 Edirne Andlaşması ile ortaya çı-
kan Yunanistan'ın hukuksal bakımdan resmen doğması, 
Rusya, İngiltere ve Fransa arasında yapılan 3 Şubat 1830 
tarihli Londra Protokolü ile gerçekleşmiştir. Bu durum, 
anılan üç devletin temsilcileri tarafından  8 Nisan 1830'da 
Osmanlı İmparator! uğu'na bildirilmiştir. Osmanlı İmpara-
torluğu'nun 24 Nisan 1830 tarihli bir nota ile Yunanis-
tan'ın bağımsızlığını kabul etmesi üzerine, Ege'de konum-
lanan ve önceden tümü Osmanlı ülkesine ait olan adala-
rın ikiye ayrıldığı görülmektedir.1 Birinci grup, batı Ege 
adaları adıyla anılan ve Eğriboz adası, Kuzey Sporatlar ve 
Kiklad takımadalarından oluşan adalar olup, Yunanistan'a 
bırakılmıştır.2 Bu adaların dışında kalan Girit adası ile 
doğu Ege adaları ise Osmanlı İmparatorluğu'nda kalmış-
lardır. Çok geçmeden, Girit adasının 1898'de Osmanlı İm-
paratorluğumdan fiilen  ayrılması üzerine,3 Girit 'in Rum 

1 Anılan nota metinleri için bkz. Baron I. de Testa, Recueil des 
traites de la Porte ottomane, Paris, Amyot, Tome II, 1865, s. 
381-387. 

2 Bkz. 8 Nisan 1830 tarihinde Osmanlı împaratorluğu'na verilen 
nota, mad. 2 in fine:  Baron de Testa, ayni yapıt, s. 382. 

3 Bkz. E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu 
yayını, Cilt VIII, 2. bası, 1983, s. 124-125. 



halkı 1908 yılında adanın Yunanistan'a bağlandığını bil-
dirmiştir.4 1911-12 Trablusgarp Savaşı sırasında da İtalya 
Oniki Adalar denilen güney-doğu Ege adalarım işgal et-
miştir. Bunu, 1912-13 Balkan Savaşı sırasında Taşoz, Mi-
dilli, Sakız, Psara, Nikarya, Limni, Semadirek, Gökçeada 
ve öteki adaların Yunanistan tarafından  işgali izlemiştir.5 

İtalya, kendisine Trablusgarp ve Bingazi'nin verilme-
si karşılığı, işgal ettiği güney-doğu Ege adalarını 18 Ekim 
1912 Uşi Barış Andlaşması ile terketmeyi kabul etmesine6 

rağmen, Balkan Savaşı sırasında bu adaları elinde tut-
mayı sürdürmüştür. Öte yandan, Balkan Savaşımn Avru-
pa'da genel bir savaşa yer vermesini önlemek için 16 Ara-
lık 1912'de Londra'da Osmanlı İmparatorluğu ve Balkan 
devletlerinin katıldığı bir konferans  toplanmıştır.7 Bu kon-
feransın  sonunda 30 Mayıs 1913'te imzalanan Londra And-
laşması ile Osmanlı İmparatorluğu Girit'in geleceğini Bal-
kan Devletlerinin kararına bıraktıktan başka, öteki Ege 
adalarının geleceğinin de Almanya, Avusturya-Macaristan, 
İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya'dan oluşan altı devletçe 
saptanmasını kabul etmiştir.8 Osmanlı İmparatorluğu ile 
Yunanistan arasında 14 Kasım 1913'te imzalanan Atina 
Andlaşması da tarafların,  Ege adalarına ilişkin hüküm de 
dahil, 1913 Londra Andlaşması hükümlerini kabul ettiği-
ni bildirmektedir.9 

Bunun üzerine Şubat 1914'te Londra'da toplanan anı-
lan altı Avrupalı devlet, Meis adası dışında Oniki Adala-

4 Bkz. N. Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, 
Cilt I, Ankara, Hukuk Fakültesi Yayını, 1953, s. 448. 

5 B.N. Şimşir (der), Ege Sorunu - Belgeler, Ankara, Türk Tarih 
Kurumu Yayını, Cilt I, 1976, s. LIV. 

6 Madde 2. Metin için bkz. N. Erim, a.g.y., s. 451-452. 
7 B.N. Şimşir, a.g.y„ Cilt II, s. XIX. 
8 Madde 4-5. Metin için bkz. B.N. Şimşir, ayni yapıt. Cilt I, s. 653. 
9 Madde 15. Metin için bkz. N. Erim, a.g.y., s. 483. 



n herhangi bir karar konusu yapmayıp üstü kapalı olarak 
İtalya'ya, Yunanistan'ın işgal ettiği İmroz ve Bozcaada dı-
şındaki doğu Ege adalarım da Yunanistan'ın "kesin zil-
yetliğine" bırakma kararı almıştır.10 Ancak, anılan altı 
devlet, 13 Şubat 1914'te Yunanistan'a ve 14 Şubat 1914'te 
Osmanlı İmparatorluğu'na gönderdiği kararından da gö-
rüleceği gibi, Yunanistan'a bu yolla bırakılan adalara iliş-
kin şu koşula yer vermektedir: 

"Altı Devlet, ayrıca, zilyetliğine (possession) sahip ola-
cağı adaların tahkim edilmeyeceği ve bahri ya da as-
keri amaçla (but naval ou militaire) kullanılmayacağı 
konusunda Altı Devlete ve Türkiye'ye Yunanistan'ca tat-
min edici güvenceler verilmesine ... karar vermiştir".11 

Yunanistan, anılan altı devlete gönderdiği 21 Şubat 1914 
tarihli cevabında bu koşullan kabul ettiğini resmen açık-
lamıştır.12 

Birinci Dünya Savaşının başlaması sırasında henüz ke-
sin olarak hukuksal bir sonuca bağlanmamış bulunan doğu 
Ege adalarına ilişkin bu düzenleme, daha sonra, 24 Tem-
muz 1923 tarihli Lozan Barış Andlaşması13 ile genel bir 
biçimde ve hukuksal etki doğurmak üzere tekrarlanmıştır. 
Ayni tarihli Lozan Boğazlar Sözleşmesi de Boğaz-önü ada-
ları adı verilen adalar için bu durumu ayrıca özel olarak 
teyid etmiştir.14 Öte yandan, İkinci Dünya Savaşma bağlı 
olarak değişen siyasal ve askeri koşullar sonucu, 10 Şu-
bat 1947'de İtalya ile A.B.D., Çin, Fransa, İngiltere, Sov-
yetler Birliği, Avustralya, Belçika, Beyaz Rusya, Brezilya, 

» İ N . Şimşir, a.g.y„ Cilt II, s. XXVII. 
1 1 Metinler için bkz. B.N. Şimşir, ayni yapıt, s. 392-393 ve s. 394. 
1 2 Metin için bkz. B.N. Şimşir, ayni yapıt, s. 419-420. 
1 3 Madde 12-17. Metin için bkz. S.L. Meray Cçev.), Lozan Barış 

Konferansı  - Tutanaklar, Belgeler, Ankara, SBF Yayını, Takım 
II, Cilt 2, 1973, S. 6-7. 

1 4 Madde 4 ve 6. Metinler için bkz. S.L. Meray, ayni yapıt, s. 60-61. 



K a n a d a , E t i yopya , H i n d i s t a n , Y e n i Ze l anda , U k r a y n a , G ü -
n e y Af r ika  Bir l iği , Y u g o s l a v y a v e Y u n a n i s t a n a r a s ı n d a 
i m z a l a n a n P a r i s B a r ı ş A n d l a ş m a s ı g ü n e y - d o ğ u Ege ada -
l a r ı m İ t a l y a ' d a n a l a r a k Y u n a n i s t a n ' ı n egemen l iğ ine b ı r ak -
mış t ı r . 1 5 A n ı l a n 1947 And la şmas ı , L o z a n A n d l a ş m a s m d a n 
değ i ş ik o la rak , b u a d a l a r ı n v e on l a r a b i t i ş ik adac ık la r ın 
d a a s k e r d e n v e s i l a h t a n a r ı n d ı r ı l m a s ı n ı ö n g ö r m e k t e d i r . 1 6 

S ö z k o n u s u be lge l e rden an laş ı l acağ ı gibi , b u g ü n doğu 
E g e ' d e y e r a l a n öneml i a d a l a r ı n b ü y ü k b i r b ö l ü m ü Y u n a -
n i s t a n ' a a i t b u l u n m a k t a d ı r . Gerç i , T ü r k i y e ' n i n de b u g ü n 
E g e ' d e sayıs ı 60'ı b u l a n a d a v e adac ık l a r ı va rd ı r . A n c a k , 
G ö k ç e a d a ( İ m r o z ) , Bozcaada v e U z u n a d a d ı ş ındak i l e r 25 
k m 2 ' n i n a l t ı nda b i r y ü z ö l ç ü m ü n e sah ip olup, b u n l a r ı n 39 
t a n e s i n i n y ü z ö l ç ü m ü 1 k m 2 ' n i n de a l t ı n d a d ı r . " B u n a ka r -

1 5 Madde 14-1. Andlaşma metni için bkz. U.N., Treaties and in-
terııational agreements registered or filed  and recorded with 
the Secretariat of  the United Nations, 1950, vol. 49, s. 3-125 
(fr.)  ve s. 126 vd. (ing.) 

1 8 Madde 14-2 ve Ek XIII-D. Metin için sırasıyla bkz. ayni yapıt, 
s. 13 ve 113 (fr.) 

" Ege'nin değişik yerlerinde bulunan bu ada ve adacıkların ad-
ları ve yüzölçümleri (parantez içinde km 2 olarak) alfabetik 
sıraya göre şöyledir: Alibeyada (24,75), Altınada (0,23), Balıka-
da (0,45), Bastonada (1,25), Bozcaada (39,38), Büyükada (0,23), 
Büyük Kiremitada (0,23), Büyük Tavşanada (0,90), Çatalada 
(0,68), Çavuşada (0,13), Çiçekada (0,23), Çıplakada (2,48), Do-

. ğanbeyada (0,10), Dümbelek Adaları (0,13), Fenerada (0,10), 
Garipada (0,45), Gökçeada (İmroz) (299,70), Görecikada (0,68), 
Güneşada (0,68), Hayırsızada (0,10), Hekimada (2,70), Kardak 
Adaları (0,10), Keçiada (0,68), Kızılada (2,30), Kılavuzada 
(1,13), Kocada (2,30), Kozada (8,78), Küçükada (0,23), Küçük 
Tavşanada (0,10), Madenada (3,15), Mordaliçada (1,35), Mus-
tafa  Çelebi Adası (0,45), Nimara (7,20), Orakada (0,68), Ozaka-
da (0,90), Pırnallıada (0,23), Poyrazada (0,68), Salihada (5,40), 
Saros Adaları (0,68), Söğütada (1,35), Tavşanada (0,68), Tav-
şanada (1,13), Tesaııada (0,10), ikiz Adaları (0,13), ikiz Ada-



şılık, doğu Ege'de Yunanistan'a ait olan adalardan yalnızca 
yüzölçümü 25 km2 'yi geçenlerin sayısı 21 olup, bunlardan 
Midilli ve Rodos'un yüzölçümleri 1000 km2 'yi bir hayli 
geçmektedir.18 

l a n (0,10), Kalemada (0,68), Kameriyeada (1,58), Kamışada 
(0,45), Karaada (6,30), Karaada (4,75), Karabağada (0,68), Ka-
racaada (0,23), Tokatbaşıada (0,23), Toprakada (0,10), Topraka-
da (1,35), Uzunada (25,88), Yassıcaada (0,23), Yılancıkada (0,23), 
Yollucaada (0,23). 

1 8 Doğu Ege bölgesinde yeralan ve yüzölçümü 25 km2yi aşan 
Yunanistan'a ait adalar ve yüzölçümleri (parantez içinde km 2 

olarak) şöyledir: Aghios Eustratios (Ayios Evstratios) (43,23), 
Gaydaronisi (Aghios Kathonisi) (25,00), Dimina (Phourni, Four-
noi) (30,27), Leros (52,55), Midilli (Lesbos, Mitylene) (1.630,00), 
Limni (Limnos, Lemnos) (475,10), Nisiros (Misiros, Nisyros) 
(41,40), Patmos (34,05), Nikarya (îkaria, Nicaria) (255,26), Ka-
lımnos (Calimnos, Kalymnos) (111,14), Kalki (Calki, Khalki) 
(28,13), Karpatos (Ekarpanto, Scarpanto) (301,17), Kazos (Ca-
sos, Casso, Kasos) (65,98), Sakız (Khios, Chio) (841,58), İstan-
köy (Kos, Cos) (290,27), Rodos (1.398,03), Psara (40,00), Sisam 
(Samos) (476,10), Semadirek (Samotraki, Samothrace) (177,00), 
Sömbeki (Simi, Symi, Lymi) (58,10), Tilos (62,82). 



BİRİNCİ BÖLÜM : 
D O Ğ U EGE ADALARININ 

ANDLAŞMALARLA SAPTANAN STATÜSÜ 

Doğu Ege adalarının önemli bir bölümü yukarıda bil-
dirilen değişik andlaşmalarla askerden ve silahtan arın-
dırılmış bir hukuksal statü altına koyulmuşlardır. Hukuk-
sal statülerini düzenleyen andlaşmalara bakarak doğu Ege 
adalarını üç grupta ele almak olanağı vardır: i) Lozan 
Barış Andlaşması ile hukuksal statüleri düzenlenen ku-
zey-doğu Ege ve özellikle Merkezî Ege adaları, ii) Lozan 

Barış Andlaşması ve Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile hu-
kuksal statüleri düzenlenen Boğaz-önü adaları, iii) Lozan 
Barış Andlaşması ve sonradan 1947 Paris Barış Andlaş-
ması ile hukuksal statüleri düzenlenen ve genellikle Oniki 
Adalar adıyla anılan güney-doğu Ege adaları. 

A; Kuzey-Doğu Ege ve Özellikle Merkezî Ege Adaları 

Kuzey-doğu Ege adalarının hukuksal statüsünü düzen-
leyen Lozan Barış Andlaşmasmın 12. maddesi aynen şöyle 
kaleme alınmıştır: 

"İmroz adası ile Bozcaada ve Tavşan adaları dışında. Do-
ğu Akdeniz adaları ve özellikle Limni, Semadirek, Mi-
dilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adaları üzerinde Yunan 
egemenliği konusunda 17-30 Mayıs 1913 tarihli Londra 
Andlaşmasmın 5 inci ve 1-14 Kasım 1913 tarihli Atina 



Andlaşmasının 15 inci maddeleri hükümleri uyarınca 
alınan ve 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan Hükümetine 
bildirilen karar, bu Andlaşmanın italya'nın egemenliği 
altına konulan ve 15 inci maddede belirtilen adalara 
ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, doğrulanmıştır. 
İşbu Andlaşmada aykırı bir hüküm bulunmadıkça, Asya 
kıyısından 3 milden az bir uzaklıkta bulunan adalar, 
Türk egemenliği altında kalacaktır." 

Ö t e y a n d a n , L o z a n B a r ı ş A n d l a ş m a s ı n ı n 13. m a d d e s i 
a y n e n şu h ü k m ü i ç e r m e k t e d i r : 

"Barışın sürekli olmasını sağlamak amacıyla, Yunan Hü-
kümeti, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarında, 
aşağıdaki tedbirlere uymağı yükümlenir: 

1. Bu adalarda hiçbir deniz üssü kurulmayacak, hiç-
bir istihkam yapılmayacaktır. 

2. Yunan askeri uçaklarının Anadolu kıyısı toprak-
l a n üstünde uçmaları yasak olacaktır. 

Buna karşılık, Türk Hükümeti de askeri uçaklarının 
bu adalar üstünde uçmalarım yasaklayacaktır. 

3. Bu adalarda Yunan askeri kuvvetleri, askerlik hiz-
metine çağrılmış ve bulundukları yerde eğitilebilecek 
normal asker sayısından çok olmayacağı gibi, jandarma 
ve polis kuvvetleri de, bütün Yunan ülkesindeki jandar-
ma ve polis kuvvetlerine orantılı bir sayıda kalacaktır." 

A d ı geçen b u iki m a d d e i le L o z a n B a r ı ş A n d l a ş m a s ı -
n ı n i lgil i ö teki h ü k ü m l e r i değer lend i r i ld iğ inde , Bi r inc i 
D ü n y a S a v a ş ı n d a n s o n r a k u z e y - d o ğ u E g e a d a l a r ı n ı n h u -
k u k s a l s t a t ü l e r i n i n g ü n e y - d o ğ u E g e a d a l a r ı n d a n ayr ı ld ığ ı 
o r t a y a ç ı k m a k t a d ı r . Z i ra , 12. m a d d e aç ıkça 15. m a d d e d e 
s a y ı l a n g ü n e y - d o ğ u E g e a d a l a r ı n ı n İ t a l y a ' n ı n e g e m e n l i ğ i n e 
b ı rak ı ld ığ ın ı b i l d i r m e k t e d i r . 

K u z e y - d o ğ u E g e a d a l a r ı da, h a n g i dev l e t i n e g e m e n l i -
ği a l t ı n d a b u l u n a c a k l a r ı k o n u s u n d a , k e n d i a r a l a r ı n d a iki-
ye a y r ı l m a k t a d ı r l a r . B u a d a l a r ı n b i r b ö l ü m ü n ü n Türk iye ' -



nin egemenliği altında kalması öngörülmektedir. Bunla-
rın Andlaşmada açıkça sayılanları îmroz (Gökçeada), Boz-
caada ve Tavşan adalarıdır. Zira, 12. madde 1913 Londra 
ve 1913 Atina Andlaşmaları uyarınca 1914'te altı devletçe 
alman karar ile bu bölgede Yunanistan'ın egemenliğine ko-
yulan adaları bildirirken, îmroz, Bozcaada ve Tavşan ada-
larını bunun dışında bırakmaktadır. Yine, Barış Andlaş-
masının 14. maddesi de, başka bir amaçla îmroz ve Boz-
caada'dan söz ederken, "Türk egemenliği altında kalan 
İmroz adasıyla Bozcaada" deyimini kullanarak bu adala-
rın Türkiye'ye bırakıldığını doğrulamaktadır. Nihayet, 
24.8.1923'te Lozan'da İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yu-
nanistan ve Türkiye arasında imzalanan Karaağaç, İmroz 
ve Bozcaada'ya ilişkin protokolün IV. maddesi Yunan kuv-
vetlerinin ve makamlarının buradan çekilmelerini düzen-
lemek suretiyle bu adaların Türkiye'ye bırakıldığını gös-
termektedir. Öte yandan, 12. maddenin genel olarak Asya 
kıyılarına 3 milden daha yakın olan adaların, Andlaşmada 
aksi öngörülmediyse, Türkiye'nin egemenliğine bırakılma-
sını bildirmesi nedeniyle, Türkiye bu bölgede adı açıkça 
bildirilmeyen daha başka ada ve adacıklara da sahip ol-
maktadır. Nitekim, yukarıda bir listesini verdiğimiz Ege'-
de Türkiye'ye ait olan ada ve adacıklar bu hüküm çerçe-
vesinde Türkiye'de kalmıştır. 

Kuzey-doğu Ege adalarının Yunanistan'ın egemenliği-
ne bırakılanlarını da, Andlaşma hükümlerine bakarak, iki-
ye ayırmak olanağı vardır. Birinci gruba girenler, 12. 
maddede açıkça sayılan adalar olmaktadır. Bunlar, Midilli, 
Sakız, Sisam ve Nikarya ile hukuksal statülerini daha son-
ra özel olarak ele alacağımız Limni ve Semadirek adala-
rıdır. İkinci grup ise, Balkan Savaşı sırasında Yunanistan 
tarafından  işgal edilip Lozan Barış Andlaşması ile Türki-
ye'ye ya da başka bir devlete verilmeyen, Girit'in dışın-
daki, bütün doğu Ege adalarını içermektedir. Zira, 12. mad-



de Yunanistan'ın egemenliğine bırakılan doğu Ege adala-
rım bildirirken, 1914 kararıyla Yunanistan'a bırakılan bü-
tün "Doğu Akdeniz adaları"ndan söz etmektedir. Oysa, 
30 Mayıs 1913 Londra Andlaşması İtalyan ve Balkan Sa-
vaşları sırasında İtalya ve Yunanistan tarafından  işgal edi-
len ve böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun fiilen  elinden 
çıkan Girit adası dışındaki bütün Ege adalarının geleceğini 
altı büyük devletin kararına bıraktığına göre, Balkan Sa-
vaşı sırasında Yunanistan'ca işgal edilmiş bulunan bütün 
Ege adaları bu hükmün kapsamı içine girmektedir. Böy-
lece, özellikle Taşoz ve Psara ile bu bölgede yeralan ve Yu-
nan işgaline uğrayan öteki Ege adaları ve adacıkları Yu-
nanistan'ın egemenliğine girmektedir. 

Lozan Barış Andlaşmasınm yukarıda verilen 13. mad-
desi, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarına ilişkin ola-
rak, herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek bir biçimde 
bu adaların askerden arındırılmasını açıkça öngörmekte-
dir. Ancak, Andlaşmanın 12. maddesinde "Doğu Akdeniz 
adaları ve özellikle Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Si-
sam ve Nikarya adaları üzerinde Yunan egemenliği konu-
sunda ... 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan Hükümetine bil-
dirilen karar ... doğrulanmıştır" denmek suretiyle, açıkça 
sayılan adalar dışında Yunanistan'ın 1912-1913'te işgal et-
tiği öteki Ege adalarının da 1914 kararının askerden arın-
dırma hükümlerinin etkisi altına sokulduğunu söylemek 
olanağı vardır. Zira, 12. maddede bütün verileriyle geçer-
liliği teyid edilen 1914 kararı ,Balkan Savaşı sırasında Yu-
nanistan'ca işgal edilen ve bu kararla Yunanistan'a bıra-
kılan bütün adaların, herhangi bir ayırım gözetmeksizin, 
askerden arındırılmasını öngörmektedir. Bununla birlikte, 
Lozan Barış Andlaşmasınm 16. maddesi ve özellikle Kon-
ferans  tutanakları, örneğin Psara vb. adaların askerden 
arındırılmış bir hukuksal statü altına koyulduğu konusun-
da birtakım kuşkulara yer verir niteliktedir. 



Lozan Barış Andlaşmasmın 16. maddesi, "Türkiye, ... 
egemenliği işbu Andlaşmada tanınmış adalardan başka bü-
tün öteki adalar üzerindeki her türlü haklarından ve sı-
fatlarından  vazgeçmiş olduğunu bildirir..." demek sure-
tiyle, ilk bakışta, kendi egemenliğine girmeyen bütün ada-
lar için Türkiye'nin her türlü hakkından vazgeçtiği biçi-
minde anlaşılabilir görünmektedir. Oysa, burada kullanılan 
terimler yalnızca Türkiye'nin egemenlik hakkıyla ilgili hü-
kümler olup, adalar üzerinde Yunanistan'ın egemenliğinin 
sınırlanması konusunda Türkiye'nin elde ettiği haklarını 
kapsar nitelikte değildir. Aksi durumda, Barış Andlaşma-
smın 13. maddesinde açıkça düzenlenen adaların askerden 
arındırılmasına ilişkin hükümlerin de Türkiye'nin 16. mad-
dede yeralan haklarından vazgeçmesi hükmü içinde ele 
alınması gerekecektir. Nitekim, 16. madde hükmünü çok 
geniş bir yoruma bağlı tut tuğumuz zaman, bu, yalnızca 
12. maddeye dayanarak askerden arındırılması öngörülen 
"Doğu Akdeniz" adaları"na karşı değil, ayni zamanda, 13. 
maddede askerden arındırılmış statüleri açıkça öngörülen 
Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarına karşı da ileri 
sürebilecektir. Bu tür bir çelişki ise, andlaşmalarm yo-
rumlanmasında temel ilkeleri oluşturan, hem bir andlaş-
manın bağlantıları (contexte) içinde yorumlanması ilke-
sine, hem de bir andlaşmanın etkinliği ilkesine (rule of 
effectivness)  aykırı düşmektedir.19 

Lozan Konferansı  tutanaklarım hangi adaların asker-
den arındırılmış statü altına konulduğunu ortaya çıkar-
mak amacıyla incelediğimizde ise, Yunanistan'ın kuzey-
doğu Ege adaları ile ilgili olarak bunların Limni, Semadi-
rek, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya ile sınırlandığı ka-

1 3 Bu yorum ilkeleri konusunda bilgi için bkz. H. Pazarcı, Ulus-
lararası Hukuk Dersleri - Kitap I, Ankara, SBF Yayını, 1985, 
s. 170-171. 



nısı doğmaktadır. Nitekim, 25 Kasım 1922 tarihli oturum-
da Ege adaları konusu ele alındığı zaman İsmet Paşa bile, 
Bozcaada, İmroz ve Semadirek'in Türkiye'ye verilmesini 
istedikten sonra, doğu Ege'de bulunan Yunanistan'a bıra-
kılacak adaların askerden arındırılmasına ilişkin olarak 
yalnızca Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adaları-
nın adını vermektedir.20 Ancak, İsmet Paşa'nın bu sınırla-
ması, adı geçen adaların statüsüne ilişkin olarak yalmzca 
bunların askerden arındırılmasını değil, ayrıca bunları ta-
rafsız  ve bağımsız bir siyasal birim biçiminde görmek is-
temesinden de kaynaklanabilecektir.21 Bununla birlikte, 25 
Kasım 1922 tarihli oturumun sonunda İtalya temsilcisi 
Lago'nun adaların askerden arındırılması konusunu ince-
lemek üzere kurulan bir alt-komisyonun hangi adaları ele 
alacağı sorusuna İngiliz temsilcisi Lord Curzon'un "M. 
Venizelos'un saydığı adalar" diye cevap vermesi ve alman 
kararda yalnızca Sakız, Midilli ,Limni, Sisam ve Nikar-
ya'nın adının verilmesi, askerden arındırılmanın anılan 
adalarla sınırlı tutulduğu izlenimini kuvvetlendirmekte-
dir.22 Yine, görevlendirilen uzmanlar alt-komisyonunun 28 
Kasım 1922 tarihli raporu da Limni'nin öteki Boğaz-önü 
adaları ile birlikte ele alınmasını kararlaştırdıktan sonra, 
yalnızca Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya'nm askerden 
arındırılmasını kapsamaktadır.23 Konferans  genel kurulu 
da, 29 Kasım 1922 tarihli oturumunda, ilgili alt-komisyo-
nun raporunu sözü geçen adalar için kabul etmiştir.24 

Askerden arındırılması açık bir biçimde öngörülen Mi-
dilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarına ilişkin olarak bu-
nun kapsamının ne olacağı konusuna gelince, sorunun ce-
2 0 S.L. Meray, Lozan Konferansı,  Takım I, Cilt 1, Kitap 1, s. 97. 
2 1 S.L. Meray, ayni yapıt, s. 97 in fine  ve s. 99. 
2 2 Ayni yapıt, s. 101. 
2 3 Ayni yapıt, s. 111-113. 
2 4 Ayni yapıt, s. 110. 



vabı 13. maddede verilmektedir. Bu maddenin 2. fıkrasın-
da yeralan ve bugünkü uygulanan uluslararası hukuk ku-
rallarını teyid etmekten başka askerden arındırma konu-
sunda hiçbir özelliği olmayan iki komşu devlet askeri uçak-
larının ötekinin ülkesi üzerinde uçmalarını ilke olarak ya-
saklayan hüküm 2 5 dışında, askerden arındırmaya ilişkin 
iki temel yasağı açıkça içerdiği görülmektedir. Birincisi, 
1. fıkra  uyarınca, bu adalarda hiçbir deniz üssü kurulma-
ması ve hiçbir tahkimat yapılmaması olmaktadır. İkinci 
askerden arındırma önlemi ise, anılan maddenin 3. fıkrası 
uyarınca, bu adalardaki askeri kuvvetlerle güvenlik kuv-
vetlerinin sayısının mantıksal bir ölçüyü geçmemesine iliş-
kindir. 

Anılan adalarda deniz üssü kurulması ve tahkimat 
yapılmasına ilişkin yasağın tam olarak kapsamını sapta-
mak amacıyla Lozan Konferansının  tutanakları ve belge-
leri incelendiğinde kimi noktaların biraz daha açıklığa ka-
vuşturulması olanağı vardır. Ancak, gerek bu konuları gö-
rüşen "Ülke ve Askerlik Sorunları Komisyonu"nun tuta-
nakları, gerekse "Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya 
Adalarının Askerlikten Arındırılması Sorununu İncelemek 
Üzere Toplanmış Uzmanlar Alt-Komisyonunun Raporu" 
amlan kavramlara ilişkin ayrıntılı bilgi vermekten uzak-
tırlar. Bu çerçevede, örneğin, deniz üssü kurma yasağı içi-
ne, Askeri Alt-Komisyonun Fransız üyesi Amiral Lacaze'm 
çalışmalar sırasındaki görüşüne göre, deniz uçakları bulun-
durma yasağı da girmektedir.26 Ancak, ilgili rapordan Alt-
2 5 Bu konuda bütün uçaklar için temel ilke ülke devletinin tam 

ve münhasır egemenliği olup, askeri uçaklar için izinsiz uçuş-
lar, yanlışlıkla ya da zorunlu olanlar dışında, kesin olarak ya-
saktır. Geniş bilgi için özellikle bkz. C. Sar ve S.L. Meray, 
"İzinsiz giren yabancı uçakların uluslararası hukuk açısından 
yarattığı sorunlar", Doç. Dr. Cem Sar'a Armağan (SBFD, Cilt 
XXVII, Sayı 3), Ankara, SBF Yayım, 1973, s. 5-25 ve 46-73. 

2 6 S.L. Meray, Lozaıı Konferansı,  Takım I, Cilt 1, Kitap 1, s. 112. 



Komisyonun bu konudaki kesin görüşünün ne olduğu an-
laşılamamaktadır. Öte yandan, anılan adalarda hiçbir is-
t ihkam yapılmaması ile ilgili olarak, Yunan delegesi Ve-
nizelos'un uçak-savar toplarının bulundurulmasına izin ve-
rilmesini istemesi üzerine, Fransız Başkan General Wey-
gand'ın bunun da yasaklandığını, zira uçak-savar topları-
nın sahra topları gibi kullanılabileceğini bildirmesi nede-
niyle,27 her türlü sahra ve uçak-savar topunun bu adalara 
yerleştirilmesinin yasaklandığı ortaya çıkmaktadır. 

Konferans  tutanak ve belgelerinden ilgili kavramlara 
ilişkin ayrıntılar üzerinde yeterli bilgi sahibi olunamama-
sma karşılık, anılan adaların askerden arındırılması ile ne-
yin amaçlandığı çok açık ve kesin olarak anlaşılmaktadır. 
Nitekim, gerek Askeri Alt-Komisyon raporu,28 gerekse 1. 
Komisyonun anılan Alt-Komisyon raporunu incelediği ve 
karara bağladığı 29 Kasım 1922 tarihli o turumunun tuta-
nağı,28 burada güdülen amacın Yunanistan'ın Türkiye'ye 
karşı saldırgan nitelikte hazırlıklara kalkışmasını önlemek 
olduğunu açıkça bildirmektedir. Dolayısıyla, ilgili maddede 
yeralan bütün terim ve kavramları bu amaç çerçevesinde 
yorumlamak, deniz üssü ve istihkam terimleri kapsamına 
girecek her türlü saldırı hazırlığına yarayacak nitelikteki 
silah, askeri araç-gereç ve istihkamı yasak çerçevesi için-
de anlamak gerekmektedir. Anılan adalarda askeri uçak ve 
havaalanları bulundurulup bulundurulamıyacağı konusu-
nun da, bu konuya 13. maddede açıkça değinilmediğine gö-
re, ilgili terim ve kavramların belirtilen ana amaç çerçe-
vesinde ve Konferans  tutanakları ışığında değerlendirilme-
si doğru olacaktır. Nitekim, Askeri Alt-Komisyonun görüş-
meleri sırasında Başkan General Weygand uçakların ada-

2 7 Ayni yapıt, s. 112. 
2 8 Ayni yapıt, s. 111. 
2 9 Örneğin Lord Curzon'un konuşması: ayni yapıt, s. 106. 



larda bulundurulmasına karşı çıkmıştır.30 Yine, Türk he-
yeti, 29 Kasım 1922 oturumu sırasında, ilgili maddeye "bu 
adalarda hiçbir kara ya da deniz uçağı, havacılığa yaraya-
cak hiçbir tesis" bulundurulmaması konusunda bir çekince 
koymuştur.31 Gerek Askeri Alt-Komisyon başkanının görü-
şünün gerekse Türk heyetinin koyduğu çekincenin sonuç 
verdiği ve 13. maddede kullanılan deniz üssü kurma ve is-
tihkam yapma yasağının hava üssü kurulması yasağını da 
kapsadığı ortaya çıkmaktadır. Lord Curzon Müttefiklerin 
önerdiği Barış Andlaşması taslağını 31 Ocak 1923'te sunu-
şunda, Andlaşmada aynen taslaktaki gibi kabul edilmiş olan 
merkezi Ege adalarına ilişkin verileri yorumlarken şunları 
söylemektedir: "Son olarak, Türk Temsilci Heyetinin isteği 
üzerine, Ege Denizi'nin ortasında bulunan bir adalar top-
luluğunun —Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarının— 
Türkiye'ye karşı yöneltilecek saldırılarda, nasıl olursa ol-
sun, kara, deniz ve hava üssü olarak kullanılamayacak bi-
çimde askerden arındırılacağı konusunda, Andlaşmaya ke-
sin hükümler konulmuştur".3 2 

Anılan adalarda bulundurulacak Yunan askeri kuvvet-
leri ile güvenlik kuvvetlerinin durumuna gelince, askeri 
kuvvetlere ilişkin olarak 13. madde hükmü ve Askeri Alt-
Komisyon raporu bu adalardaki askeri birliklerin bu ada-
lar halkından ve normal olarak askere çağrılması gereken-
lerden oluşmasını öngörmektedir. Başka bir deyişle, Yu-
nanistan'ın öteki bölgelerinden buraya askeri birlik geti-
rilmesi yasaktır. Yine, ada halkının normal askerlik süre-
sinin ötesinde bu görevde tutulması yasaklanmaktadır. Gü-
venlik kuvvetlerinin sayısının da, gerek polis ve gerek jan-
darma kuvvetleri olarak, bütün Yunanistan'daki güvenlik 
kuvvetlerinin oranından fazla  olmaması gerekmektedir. 
3 0 Ayni yapıt, s. 112. 
3 1 Ayni yapıt, s. 104, 106-107, 110, 113. 
3 2 Ayni yapıt. Takım I, Cilt 1, Kitap 2, s. 37. 



Ancak, bu oranın hesaplanmasında temel alınacak ölçüt-
lerin neler olduğu hiçbir belgeden çıkmamaktadır. Bunun-
la birlikte, Askeri Alt-Komisyon raporunda belirtilen Yu-
nanistan'ın adalarında asayişi koruyabilmesi amacının hiç-
bir biçimde aşılmaması gerekmektedir.33 

B. Boğaz-önü Adaları 

Boğaz-önü adalarının statüsünü de içeren ilk andlaşma 
hükmü Lozan Barış Andlaşmasının 12. maddesi olmakta-
dır. Hatırlanacağı gibi bu hüküm, "Doğu Akdeniz adaları 
ve özellikle Limni, Semadirek... üzerinde Yunan egemen-
liği konusunda... 1914 tarihinde Yunan Hükümetine bil-
dirilen karar. . . doğrulanmıştır" demektedir. Öte yandan, 
yine Lozan Barış Andlaşması ile ayni tarihte imzalanan 
Lozan Boğazlar Sözleşmesinin 4. maddesi de aynen şöyle-
dir: 

"Aşağıda gösterilen bölgeler ve adalar askerlikten arın-
dırılacaktır: 

3. Ege Denizi'nde, Semadirek, Limni, İmroz, Bozcaada 
ve Tavşan adaları." 

Daha sonra da ayni Sözleşmenin 6. maddesi bu askerden 
arındırmanın kapsamını belirtmektedir. 

Bu veriler karşısında, Türk ve Yunan Hükümetleri ile 
yazarların yorumları farklılıklar  göstermektedir. Yunan 
Hükümeti ve kimi Yunan yazarları34 için Lozan Barış And-
laşmasının 12. maddesi yalnızca Limni ve Semadirek ada-
larının Yunanistan'a ait olduğunu bildirirken, Lozan Bo-
ğazlar Sözleşmesi anılan adaların askerden arındırılmış 
3 3 Ayni yapıt, Takım I, Cilt 1, Kitap 1, s. 111. 
3 4 Örneğin, C.P. Economides, "La pretendue obligation de demilita-

risation de l'ile de Lemnos", Revue Hellenique de Droit Interna-
tional, 1981, s. 12-13. 



statülerini düzenlemektedir. Başka bir deyişle, Yunan gö-
rüşüne göre, Lozan Barış Andlaşmasının 12. maddesinde 
kullanılan terimler yalnızca adaların aidiyeti konusu ile 
ilgili olup, bu adalar üzerindeki egemenlik haklarının ni-
teliğini ve sınırlarını kapsamamaktadır. Bu görüşü savu-
nanlar özellikle merkezi doğu Ege adalarının askerden 
arındırılmış statülerinin Lozan Barış Andlaşmasının 13. 
maddesinde düzenlenmesini bunun kanıtı olarak göster-
mektedirler. 

Buna karşılık Türk Hükümeti ve kimi Türk yazarla-
rı3 5 için, Lozan Barış Andlaşmasının 12. maddesi Lozan 
Konferansı  ile Yunanistan'a bırakılan doğu Ege adalarına 
ilişkin temel hüküm olup, hem bu adaların aidiyetini hem 
de bu aidiyetin koşullarını ve sınırlarını bildirmektedir. 
Lozan Boğazlar Sözleşmesinin ilgili maddelerinde anılan 
adaların askerden arındırılmış statülerinin ayrı olarak ele 
alınması, 12. maddede aidiyet sorununun ve Boğazlar Söz-
leşmesinde askerden arındırma sorununun ayrı ayrı çözü-
me bağlanması amacıyla değil, 12. maddede hukuksal sta-
tüleri saptanan Yunanistan'a bırakılan adaların arasında 
askerden arındırma konusunda yapılan farklı  düzenleme-
ler nedeniyledir. Başka bir deyişle, Lozan Barış Andlaş-
masının 12. maddesinde Yunanistan'a bırakılan bütün do-
ğu Ege adalarının askerden arındırılmış bir statü altına 
koyulması ilkesi kabul edildikten sonra, merkezî doğu Ege 
adalarının kısmen askerden arındırılmış statüsü ayni And-
laşmanın 13. maddesi ile düzenlenirken, Boğaz-önü ada-
larının tam olarak askerden arındırılmış statüsü de Boğaz-
lar Sözleşmesi ile düzenlenmektedir. 

3 5 örneğin; H. Pazarcı, "Limni Sorunu ve Yunan Tezinin Geçer-
liliği", Cumhuriyet, 21 Kasım 1984; A. Gündüz, Limni Adasının 
Hukuki Statüsü Üzerinde Türk-Yunan Uyuşmazlığı, İstanbul, 
Otağ Yayınevi, 1985, s. 77-83. 



Bu iki karşıt görüşten hangisinin doğru olduğunu or-
taya çıkarmak için sorun incelendiğinde hukuksal veriler 
Türk görüşünün doğruluğu yönünde ağır basmaktadır. 

Tarihsel olarak hukuksal belgeler değerlendirildiğin-
de, 1912-1913 yılında Yunanistan ' ın kuzey-doğu Ege ada-
larını işgalinden sonra 1913 Londra ve Atina Andlaşmala-
rına dayanarak altı Avrupalı devletin 1914 kararı bu ko-
nudaki ilk hukuksal belgeyi oluşturmaktadır . Bu karar ile 
anılan devletler işgal edilen adaları Yunanistan 'a bırakır-
ken ayni zamanda bunların t ümünün askerden alındırıl-
mış bir statü altına konulmasını kabul etmişlerdir. Lozan 
Barış Andlaşmasmın 12. maddesinin 1914 kararını teyid 
ettiğini bildirmekle, ilke olarak, bu karar ın t ümünü bütün 
koşullarıyla benimsemiş olması gerekmektedir. 

Salt hukuksal verilerin değerlendirilmesine gelince, 
bunları ikiye ayırarak ele almak gerekecektir. Birinci hu-
kuksal veri 12. maddenin bizzat kullandığı ter imlere iliş-
kindir. Anılan hükümde temel uyuşmazlık noktası ' Y u -
nan egemenliği konusunda" terimleri üzerinde ortaya çık-
maktadır . Burada kullanılan "egemenlik" terimi ile yal-
nızca bu adaların aidiyeti mi kastedilmektedir,38 yoksa bu 
ter im daha geniş bir anlama mı gelmektedir? Dictionnaire 
de la terminologie du droit international 'e göre, egemenlik 
teriminin, duruma göre, bazen t am karar serbestliğini be-
lirttiği bazen de uluslararası hukukla sınırlandırılmış yet-
ki anlamında kullanıldığı görülmektedir.3 7 Ancak, bu teri-
min ülkesel yetkilere ilişkin olarak kullanıldığı durumlar-
da uluslararası hukukun getirdiği sınırlamaları da kapsa-
yan bir kavram biçiminde anlaşıldığı gözlenmektedir. Ni-
tekim, G. Gidel egemenlik kavramından söz ederken ay-
nen şunları yazmaktadır: 

3 8 örneğin, C.P. Economides, a.g.m„ s. 13. 
3 7 Paris, Sirey, 1960, s. 573. 



"Egemenlik bir devletin uluslararası hukuka dayalı ola-
rak sahip olduğu yetkidir; dolayısıyla egemenlik ulus-
lararası hukuk kurallarından doğan ve devletin sözleş-
melerle kabul ettiği sınırlamalara tabidir".38 

Zaten, 12. maddede kullanılan egemenlik terimi ile yal-
nızca adalar üzerinde hangi devletin yetkili olduğu soru-
nu çözüme bağlanmak istenseydi, 1914 kararının teyid edil-
diğini bildiren uzun bir hüküm koymaya gerek yoktu. O 
zaman ilgili adaların tümünü sayıp, bunlar "Yunanistan'ın 
egemenliğine koyulmuştur" türünden bir cümle ile yetini-
lebilirdi. Egemenlik teriminin 1914 kararı ile birlikte kul-
lanılması buradaki somut egemenlik durumunun bütün 
özellikleri ile teyid edildiğini göstermektedir. 

Lozan Konferansı  tutanakları da 12. maddede hem 
anılan adaların aidiyet sorununun hem de bağlı olacakları 
koşulların birlikte ele alındığını göstermektedir. Nitekim, 
Ülke ve Askerlik Sorunları Komisyonunun Ege adalarına 
ilişkin 25 Kasım 1922 tarihli ilk oturumunda İsmet Paşa, 
zaten 1914 kararıyla Türkiye'ye bırakılmış olan İmroz ve 
Bozcaada'dan başka Semadirek'i de istedikten sonra, ara-
larında Limni'nin de bulunduğu öteki büyük adaların ta-
rafsızlaştırılmasının  ve askerden arındırılmasının zorunlu 
olduğunu bildirmiştir.39 Yine, İsmet Paşa bu tu tumunu 
29 Kasım 1922 tarihli oturumda da sürdürmüştür.4 0 Başka 
bir deyişle, İsmet Paşa, Yunanistan'ın egemenliğine bıra-
kılacak adaların ancak askerden arındırılması koşuluyla 
kabul edilebileceğini açıklamaktadır. Lord Curzon'un da 
29 Kasım 1922'de hem kendi hem de Müttefikler  adma 
yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın egemenliğine bırakıla-
cak olan adalardan merkezi doğu Ege adaları ile Türkiye 

3 8 Le droit international public de la mer, Paris, Sirey, Tome II, 
1932, s. 35. 

3 9 S.L. Meray, Lozan Konferansı,  Takım I, Cilt 1, Kitap 1, s. 97. 
4 0 Ayni yapıt, s. 108. 



ile Yunanistan arasında paylaşılacak olan dört Boğaz-önü 
adasının askerden arındırılmasını egemenlik sorunu ile 
birlikte ele aldığı görülmektedir.41 Sonuçta, Lord Curzoıı 
ve Müttefikler,  dört Boğaz-önü adasının askerden arındı-
rılmasının Boğazlar sorunu ile ayrı bir biçimde ele alın-
masını kabul ettiklerinde, her haliyle bu adaların asker-
den arındırılması ilkesini benimsemiş bulunmaktaydılar.4 2 

Sonuçta, bütün bu veriler çerçevesinde Lozan Barış 
Andlaşmasının 12. maddesinde özellikle adlarıyla sayılan 
Yunanistan'a ait adaların egemenlik sorunlarının düzen-
lenmesi yanında, ayrıca, askerden arındırma ilkesinin ge-
nel bir biçimde kabul edildiğini söylemek yanlış olmaya-
caktır. 

Boğaz-önü adalarının askerden arındırılması Lozan 
Barış Andlaşmasının 12. maddesinde kabul edildikten ve 
Lozan Boğazlar Sözleşmesinin 4. maddesinde teyid edil-
dikten sonra incelenmesi gereken sorun bunun ölçüsüyle 
ilgili olmaktadır. Bu konudaki temel hüküm Lozan Bo-
ğazlar Sözleşmesinin 6. maddesi olup, Limni ye Semadi-
rek adalarını ilgilendiren bölümleri aynen şöyle kaleme 
alınmıştır: 

"... Adalarda, hiçbir istihkam, sabit topçu tesisleri, ışıl-
dak tesisleri, denizaltında işleyen araçlar, hiçbir askeri 
havacılık tesisi ve hiçbir deniz üssü bulunmayacaktır. 

Buralarda asayişin -korunması için gerekli bulunan ve 
silahları, her türlü topçuluk dışarıda kalmak üzere, tü-
fek,  rövol ver, kılıç ve her 100 kişiye dört hafif  makineli 
tüfekten  oluşacak, polis ve jandarma kuvvetlerinden baş-
ka hiçbir silahlı kuvvet bulunmayacaktır. 

... Adaların karasularında, denizaltı gemisinden başka, 
deniz altında işleyen hiçbir araç bulunmayacaktır. 

4 1 Ayni yapıt, s. 106-108. 
4 2 Bkz. ayni yapıt, s. 107. 



Türkiye ve Yunanistan, askerlikten arındırılmış bölge-
lerde ve bunların karasularında, silah altına alınacak-
ların eğitimi için, bu bölgeler dışından gerekecek per-
soneli getirip götürmeğe de yetkili olacaklardır. 

Türkiye ve Yunanistan, kendi ülkelerinin askerlikten 
arındırılmış bölgelerinde, her türlü telgraf,  telefon  ve 
optik araçlarla gözetleme ve haberleşme sistemi kurma-
ğa yetkili olacaklardır. Yunanistan, askerlikten arındı-
rılmış Yunan adalarının karasularından donanmasını ge-
çirebilecek, fakat  bu suları Türkiye'ye karşı hareket üs-
sü olarak, ya da bu amaçla, kara ya da deniz kuvvetleri 
yığmak için kullanmayacaktır."43 

Yukarıdaki hükümden anlaşılacağı gibi, Limni ve Se-
madirek'te hiçbir kara, hava ya da deniz askeri üssüne ve 
tahkimata izin verilmemektedir. Bu adalarda izinli olan 
tek askeri amaçlı tesis, her türlü telgraf,  telefon  ve optik 
araçlarla yapılacak haberleşme ve gözetleme tesisleri ol-
maktadır. Askeri kuvvetlerin anılan adalardaki durumuna 
gelince, silahlarının türü sınırlandırılmış güvenlik kuvvet-
leri dışında herhangi bir silahlı kuvvetin burada bulun-
ması yasaklanmaktadır. Adaların karasularından ise Yu-
nan donanmasının, denizaltılar da dahil, geçmesine izin ve-
rilmektedir. Ancak, denizaltılar dışında sabit ya da har 
reket eden öteki deniz altı araçlarının bu bölgede bulun-
ması yasaktır. Yine, Yunanistan'ın adaların karasularına 
hiçbir biçimde kuvvet yığmaması gerekmektedir. Askeri 
personelin anılan adalara giriş-çıkışı yalnızca buralardan 
askere alınanların eğitim gereksinmelerini karşılamak üze-
re serbest bırakılmıştır. 

Konferans  tutanakları incelendiğinde Limni ve Se-
madirek adalarının tam olarak askerden arındırılmasının 
Müttefik  Devletlerce büyük bir sorun çıkarmadan kabul 
4 3 Metin için bkz. ayni yapıt, Takım II, Cilt 2, s. 61. 
4 4 Ayni yapıt, Takım I, Cilt 1, Kitap 1, s. 158-159. 



edildiği görülmektedir. Nitekim, Müttefiklerin  6 Aralık 
192244 ve 14 Aralık 192245 tarihlerinde Konferansa  sunduğu 
Boğazlar bölgesinin askerden arındırılmasına ilişkin mad-
deler taslakları anılan adaların tam bir askerden arındır-
maya tabi tutulmasını kabul ettiklerini göstermektedir. 
Lord Curzon, 19 Aralık 1922'de, Limni ve Semadirek'ten 
söz ederken şunları söylemektedir: 

"Müttefikler,  Türkiye'nin güvenliğini sağlamak üzere, 
bu adalara en kesin bir askerlikten arındırma uygula-
mağa. hazırdırlar".46 

C. Güney-doğu Ege Adaları 

Güney-doğu Ege'de bugün Yunanistan egemenliği al-
tında bulunan adalar, Oniki Adalar (Dodecanese) adıyla 
anılan ve aslında 14 olan adaları ve onlara bitişik adacık-
ları içermektedir. Bu adalar şunlardır: Stampalia (Astro-
polia), Rodos (Rhodes, Rhodos), Kalki (Calki, Khalki), 
Karpatos (Scarpanto), Kazos (Casos, Casso), Piskopis (Pis-
copis, Tilos), Miziros (Misiros, Nysiros), Kahmnos (Cal-
minos, Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi 
(Symi, Lymi), İstanköy (Cos, Kos) ve Meis (Castellorizo). 

Güney-doğu Ege adalarının Türkiye'nin egemenliğin-
den kesin çıkışı ve İtalya'nın egemenliğine bırakılışı Lo-
zan Barış Andlaşmasmın 15: maddesi ile gerçekleştirilmiş-
tir. Anılan madde aynen şöyle kaleme alınmıştır: 

"Türkiye, aşağıdaki adalar üzerindeki bütün hakların-
dan ve sıfatlarından  İtalya yararına vazgeçer. Bugünkü 
durumda İtalya'nın işgali altında bulunan... (adaların 
adları veriliyor)." 

Lozan Barış Andlaşmasmın 16. madde 1. fıkrası  ise, 
özel olarak İtalya'ya bırakılan adalarla sınırlı olmamakla 
birlikte, Türkiye'nin bıraktığı ülkelere ilişkin olarak "bu 
4 5 Ayni yapıt, s. 249-251. 
4 6 Ayni yapıt, s. 270. 



toprakların ve adaların geleceği, ilgililerce düzenlenmiş-
tir ya da düzenlenecektir" demektedir. Ayni maddenin 2. 
fıkrası  da aynen şu hükmü içermektedir: 

"İşbu maddenin hükümleri, Türkiye ile sımrdaş olan 
ülkeler arasında komşuluk durumları yüzünden karar-
laştırılmış ya da kararlaştırılacak olan özel hükümlere 
halel vermez' . 

Lozan Barış Andlaşmasının anılan bu hükümlerinden 
anlaşüacağı gibi, Oniki Adalar İtalya'nın egemenliğine bı-
rakılmış ve bu aşamada herhangi bir özel statü altına ko-
yulmamışlardır. Ancak, 16. maddenin 1. fıkrasından  anı-
lan bu adaların geleceğinin de ileride ilgililerce düzenlen-
mesi olasılığı kabul edilmektedir. Yine, 16. maddenin 2. 
fıkrası  ile Türkiye ile komşu devletler arasında Türkiye'nin 
bıraktığı adalara ilişkin özel düzenlemelerin gerçekleşti-
rileceği kabul edilmektedir. 

Yukarıda bildirilen Lozan Barış Andlaşmasının 16-2 
maddesine de uygun olarak Türkiye ve İtalya, 4 Ocak 
1932'de, Meis adası bölgesinde yeralan kimi adacıklar ile 
Bodrum körfezi  karşısında yeralan Karaada 'nm hangi dev-
lete ait olacağı konusunda bir andlaşma imzalamışlardır.47 

Anılan andlaşma 10 Mayıs 1933'te yürürlüğe girmiştir.48 

1932 Andlaşması ile Karaada (mad. 2) ve aşağıdaki ada-
cıklar (mad. 1) Türkiye'nin egemenliğine bırakılmışlardır: 
Çatalada, Üvendire (Ochendra), Furnakya (Fournacnia), 
Katovolo (Kato Volo), Prasudi (Prasoudi), Çatallota (Tcha-
tallota), Pighi, Nissi-Tis Pighi, Agrecelia resifi,  Proussec-
lisse kayalığı, Pano Makri, Kato Makri ve bağlı kayalık-
lar, Marathi, Roccie Voutzaky (rocci Vutchaki), Dasya 
(Dachia), Nissi-Tis Dacia, Prassoudi, Alimentarya (Ali-
mentaria) ve Karavola (Caravola). Buna karşılık, Meis 
4 7 R.G., 25 Ocak 1933, Sayı 2313; Düstur, III. Tertip, Cilt 14-1, s. 

219-225. 
4 3 Bkz., A.G. ökçün - A.R. ölcçün, a.g.y., s. 7. 



kenti kilisesi kubbesi merkez alınarak çizilen ve yarıçapı 
bu merkez ile San Stephano burnu olan bir dairenin için-
de kalan aşağıdaki adacıkların İtalya'nın egemenliğine bı-
rakılması kabul edilmektedir (mad. 3): Psoradia, Polypha-
dos, St. Georges, Psomi (Strongylo), Kutsumboras (Gut-
sumbora) kayalıkları, Mavro Poinaki (Mavro Poinachi), 
Mavro Poinis. Bundan başka, bu daire dışında kalan aşa-
ğıda sayılan adacıkların da İtalya'ya bırakılması kararlaş-
tırılmıştır (mad. 3 in fine):  Rho (St. Georges), Dragonera, 
Ross ve Hypsili (Stronghyli). 

İkinci Dünya Savaşından sonra 10 Şubat 1947'de İtal-
ya ile imzalanan Paris Barış Andlaşmasınm 14. maddesi 
İtalyan egemenliğine giren bütün bu adaların egemenliğini 
Yunanistan'a bırakırken ayni zamanda askerden arındırıl-
mış bir statüye konulacaklarını öngörmektedir. Anılan 
madde aynen şöyledir:49 

"1. İtalya aşağıda sayılan Oniki Adaları Yunanistan'ın 
tam egemenliğine (pleine souverainete, full  sovereignity) 
bırakmaktadır: Stampalia (Astropalia), Rodos, Calki 
(Khand), Scarpanto, Cassos (Casso), Piscopis (Tilos), 
Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, 
Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) ve Castellorizo 
ile bunlara bitişik (adjacent) adacıklar. 

2. Bu adalar askerden arındırılmış olacaklar ve böyle 
kalacaklardır. 

3. Bu adaların Yunanistan'a nakline ilişkin formalite-
ler ve teknik koşullar Birleşik Krallık ve Yunanistan 
Hükümetleri arasında saptanacak ve işbu Andlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden en çok 90 gün içinde yabancı bir-
liklerin buradan çekilmelerinin sona ermesi için düzen-
lemeler yapılacaktır." 

4 9 Metin için bkz.: U.N., Treaties... (a.g.y.), s. 13 (fr.)  ve s. 134-135 
(ing.) 



Anılan maddede sözü edilen askerden arındırılmanın 
kapsamı ise Andlaşmanm XIII. Ekinin D maddesinde ya-
pılan tanıma göre aynen şöyledir:50 

"işbu Andlaşma amacıyla "askerden arındırma" (de-
militarisation) ve "askerden arındırılmış" (demilitarise) 
terimleri ile ülke üzerindeki ve ilgili karasularmdaki 
bütün deniz, kara ya da hava tesisleri ve istihkamları 
ile kara, deniz ya da hava yapay engellerinin, siiahla-
rmm, kara, deniz ya da hava birliklerince üslerin kulla-
nılmasının ya da bu birliklerce sürekli ya da geçici 
olarak kalınmasının, her türlü askeri eğitimin ve savaş 
malzemesi üretiminin yasaklanması biçiminde anlaşıl-
ması gerekmektedir. Bu yasaklama sınırlı sayıda içe yö-
nelik görevleri yerine getirecek ve bir tek kişi tarafın-
dan taşınabilen ve kullanılabilen silahlarla donatılmış 
iç güvenlik personeli ile bunlar için gerekli askeri eği-
timi içermemektedir." 

Görüleceği gibi, güney-doğu Ege adaları Yunanistan'a 
bırakılırken tam bir askerden arındırma öngörülmüş ol-
maktadır. Böylece, buralarda her türlü tesis, istihkam ve 
üs kurulması ile askeri eğitim ve silah üretimi yasaklan-
maktadır. Bu adalarda yalnızca sınırlı sayıda güvenlik 
kuvvetinin bulunmasına ve eğitilmesine izin verilmekte-
dir. 

Anılan adaların askerden arındırılmasının böyle ke-
sin bir biçimde öngörülmesine rağmen, son yıllarda kimi 
Yunanlı yazarların ilgili hükümlerin anlamı üzerinde bir-
takım kuşkular ileri sürdükleri görülmektedir. Bu konuda 
ileri sürülen kuşkuların ilki, 1947 Paris Barış Andlaşması-
nın öngördüğü askerden arındırılmaları gereken adaların 
yalnızca adları açıkça bildirilen 14 ada olduğu ve bunlara 
bitişik adacıkların bu statü altına konulmadığı olmakta-

5 0 Ayni yapıt, s. 113-114 (fr) 



dır.51 Ph. Drakidis'e göre, anılan andlaşmanın 14. madde-
sinin 1. fıkrasında  adları verilerek sayılan adalardan başka 
"'bunlara bitişik adacıklar" deyimi kullanılmasına rağmen, 
2. fıkrasında  yalnızca "adaların" askerden arındırılmasın-
dan söz edilmesi, bitişik adacıkların bu statü dışında bıra-
kıldığını kanıtlar niteliktedir. Kaldı ki, Ph. Drakidis için, 
bu adacıklardan söz ederken büyük adalarla olan bağları-
nın "bağlı" (dependent) terimi yerine "bitişik" (adjacent) 
terimi ile belirtilmesi de bunların bu açıdan Oniki Adala-
rın bir parçası olarak kabul edilmesine engeldir. 

Ph. Drakidis'in bu görüşü tamamen zorlama bir ge-
rekçe niteliğinde olup, hiçbir hukuksal değeri yoktur. En 
başta, 1947 Andlaşmasmın 14. maddesi 1. fıkrasında  "ada-
lar" ile "adacıklar" arasında bir hukuksal statü ayırımına 
gidilmesinin düşünüldüğü yolunda en küçük bir ize rast-
lanmamaktadır. Zira, anılan hükümde Oniki Adaların Yu-
nanistan'a bırakıldığını öngören bir genel cümleden sonra 
iki nokta yeralmakta ve ancak ondan sonra tek tek ilgili 
adaların adı verilmekte ve yine "bitişik adacıklar" deyimi 
kullanılmaktadır. Dolayısıyla Oniki Adalar deyimi ile, as-
lı 14 olan büyiik adalar ile bunlara bitişik adacıkların tü-
mü kastedilmektedir. Asıl (orijinal) metinler incelendiğin-
de bu açıkça ortaya çıkmaktadır. İkinci olarak, Paris Kon-
feransının  ilgili tutanakları incelendiğinde, Oniki Adalar-
dan ve askerden arındırılmalarından söz ederken adalar 
ve adacıklar arasında herhangi bir ter im ayırımına gidil-
meyip, yalnızca bir bütün olarak Oniki Adalar teriminin 
kullanıldığı görülmektedir.53 Üçüncü olarak, yine Paris 
5 1 Örneğin bkz.: Ph. Drakidis, "Le sort actuel des demilitarisations 

en Mediterrannee (Italie, Grece)"- Revue Hellenique de Droit 
International, 1977, s. 46-47. 

8 2 Conference  de Paris (Palais du Luxembourg), Fransa Dışişleri 
Bakanlığı Arşivi, Serie 1944-1945, Y INTERNATIONALE (Bun-
dan sonra Conf.  de Paris diye geçecektir), vol. 135, s. 71-72, 
111-112; vol. 139, S. 29-30, 161 ve vol. 149, s. 97. 



Konferansı  tutanaklarından açıkça görüleceği gibi, Oniki 
Adalar ve bitişik adacıkların askerden arındırılmasının 
amacı Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması olmaktadır.53 

Oysa, böyle bir amaç çerçevesinde adacıkların askerden 
arındırma dışında tutulmasına izin verilmesi olanağı yok-
tur. 

Bütün bu Andlaşma hükümleri ve Konferans  tutanak-
larına dayanan nedenler dışında, uluslararası hukukun ge-
nel yorum kuralları çerçevesinde de anılan 14. maddeden 
Ph. Drakidis'in vardığı sonuca varmak olanaksızdır. Uy-
gulanan uluslararası hukukta tartışmasız bir biçimde ka-
bul edildiği gibi, bir andlaşmanın terimlerini olağan an-
lamlarına uygun olarak yorumlamak asıldır.54 Oysa, her 
ne kadar elde edebilecekleri deniz alanlarına etkisi bakı-
mından adaların boyutlarının bir ölçüt olarak kullanılması 
ve dolayısıyla ada, adacık, kaya gibi ayırımlar söz konusu 
olmakta ise de,55 genel bir biçimde ada tanımı yapıldığın-
da her boydan ada ve adacıkların bu tanım içine girdiği 
5 3 Örneğin, Konferanstaki  Amerikan delegesi Byrnes'in iki de-

ğişik oturumdaki sözleri ve öteki devletlerin bunu kabul et-
meleri: Bkz. ayni yapıt, vol. 135, s. 71 ve vol. 139, s. 29. 

5 4 Örneğin bkz.: 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, 
mad. 31/1; Uluslararası Sürekli Adalet Divanı'nm Türk ve Yu-
nan Ahalileri Mübadelesi konusundaki 21.2.1925 tarihli danış-
ma görüşü, C.P.J.I., Recueil, Serie B, no. 12, s. 20; Uluslararası 
Adalet Divanı'nm Genel Kurulun Birleşmiş Milletlere Üyeliğe 
Kabul Yetkisi konusundaki 3.3.1950 tarihli danışma görüşü, 
C.I.J., Recueil, 1950, s. 8; yine Divan'ın Güney-Batı Afrika  Da-
vası (I. Aşama) konusundaki 21.12.1962 tarihli karan , C.I.J., 
Recueil, 1962, s. 343. 

5 5 Örneğin bkz.: R.D. Hodgson, "Islands: normal and special 
circumstances", in J.K. Gamble and C. Pontecorvo (eds.), Law 
of  the sea.- the emerging regime of  the oceans, Cambridge 
(Mass.), Ballinger, 1974, s. 137-199; H. Pazarcı, La delimitation 
du plateau continental et les ıles, Ankara, S.B.F. Yayım, 1982, 
S. 30-34, 210-213, 313-319. 



görülmektedir.58 Bu durumda, madem ki genel olarak ada-
lar kastedildiği zaman ada, adacık v.b. ayırımların belirtil-
mesi gerekmemektedir, 1947 Paris Andlaşmasının 14. mad-
de 2. fıkrasında  da yalnızca "adalar" teriminin kullanılması 
ile her boyuttaki adaların anlaşılması olağandır. 

Oniki Adaların askerden arındırılması hükümleri üze-
rinde Ph. Drakidis'in ileri sürdüğü bir başka kuşku da 
bunların bağlayıcı nitelikleri ile ilgilidir.57 Adı geçen ya-
zara göre, 14. maddenin 2. fıkrasında  "bu adalar askerden 
arındırılmış olacaklar ve böylece kalacaklardır" denmesi, 
kesin ve bağlayıcı bir hükümden çok bu adaların askerden 
arındırılması konusunda ileriye yönelik bir niyeti belirt-
mektedir. Anılan yazarın özellikle Fransızca metne baka-
rak varmağa çalıştığı bu sonuca ne Fransızca andlaşma 
dili tekniği bakımından ne de ayni ölçüde bağlayıcı olan 
İngilizce metinden varılması olanağı yoktur. Anılan hü-
kümde fiillerin  gelecek zaman çekimlerinin kullanılması 
bunların bağlayıcı olmayan ve ileriye yönelik genel bir 
niyet bildirimi biçiminde yorumlanmasını gerektirmemek-
tedir. Kaldı ki, Paris Konferansı  tutanaklarına bir göz at-
mak, bütün Müttefiklerin  bu konuda kesin hukuksal bağ-
layıcılığa sahip bir hüküm öngördüklerini göstermeye yet-
mektedir.58 Daha sonra XIII Ek D maddesinde bu askerden 
5 6 Örneğin bkz.: 1930 La Haye Konferansı  sırasındaki tanım için 

S.D.N., Conference  pour la codification  du droit international. 
Rapport de la Deuxieme Commission (Mer territoriale), Geneve, 
No. officiel  C.230.M. 117.1930.V, s. 13; 1958 Cenevre Karasuları 
ve Bitişik Bölge Sözleşmesi, mad. 10/1; Birleşmiş Milletler De-
niz Hukuku Sözlemesi, mad. 121/1. 

5 7 Ph. Drakidis, Revue Hellenique (a.g.m.), s. 49-50. 
5 8 Örneğin, 14 Eylül 1945 tarihli Bakanlar Konseyi oturumunda 

A.B.D. temsilcisi Byrnes'in konuşmasında Meis adasının Tür-
kiye'ye verilmemesinin güvenlik bakımından yaratacağı so-
runların bu adaların askerden arındırılması ile sağlanacağım 
bildirmesi bu hükmün kesin bir bağlayıcılığı olacağını gös-



arındırmanın kapsamının ayrıntılı bir biçimde tanımının 
yapılması da anılan hükmün bir arzu niteliğinde kalma-
dığını bizzat kanıtlamaktadır. 

termektedir. Yine, 17 Eylül 1945'teki Bakanlar Konseyi oturu-
munda İngiliz temsilci Bevin ile Fransız temsilci Bidault'un 
sözleri kesin bir kabulu göstermektedir: Bkz. Conf.  de Paris, 
vol. 135, s. 71 ve 111. 



İKİNCİ BÖLÜM : 
STATÜ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN Y U N A N 

İDDİALARI VE ELEŞTİRİSİ 

Yunanistan'ın özellikle son yıllarda artarak doğu Ege 
adalarının askerden arındırılmış statülerinin değiştiği yo-
lunda bazen resmî bazen de gayrî resmî çeşitli iddialar 
öne sürdüğü gözlenmektedir.59 Yunan Hükümeti ya da ya-
zarları bu iddialarını iki değişik gerekçe üzerine oturtma-
ya çalışmaktadırlar: i) adaların askerden arındırılma hü-
kümlerinin sona erdiği gerekçesi; ii) söz konusu hükümler 
yürürlükte olsalar bile, Yunanistan'ın meşrû savunma du-
rumunda bulunması nedeniyle bu adaları askerleştirebile-
ceği ve Oniki Adalara ilişkin olarak ise Türkiye'nin buna 
itiraz hakkının bile bulunmadığı gerekçesi. 

A. Askerden Arındırma Hükümlerinin Sona Erdiği 
Konusunda 

Yunan Hükümetinin ya da yazarlarının bu konuda 
ileri sürdüğü iddiaların bir tanesi bütün doğu Ege adaları 
için geçerli olup, Lozan ve Paris andlaşmalarının yapıl-
dığı zamanlardaki koşulların değiştiği ve bunun sonucu 
olarak da anılan askerden arındırma hükümlerinin düş-
5 9 Son örneklerden biri 1984 yılında Atina Günlük Gazeteleri 

Birliği gazetecileri tarafından  yayınlanan Threat in the Aegean 
adlı broşürdür. Bkz. s. 33. 



tüğü düşüncesine dayanmaktadır. Öteki iki iddianın ise, 
birincisi özel olarak Boğaz-önü adalarına ve ikincisi Oniki 
Adalara ilişkin askerden arındırma hükümlerinin sona er-
mesi ile ilgilidir. 

I. Genel İddia ve Eleştirisi 

a) İleri Sürülen Hukuksal Gerekçeler 

Bu görüşün hukuksal temelini, uluslararası hukukta 
Rebus sic stantibus ilkesi adı altında anılan ve bir andlaş-
manm yapılışı sırasında varolan koşulların köklü değişik-
liğe uğraması durumunda bu andlaşmanın geçerliliğini kay-
bedeceğini öngören hukuk genel ilkesi oluşturmaktadır. 

Özellikle Ph. Drakidis'in çeşitli yazılarında ileri sür-
düğü bu görüşün iki temel üzerine kurulduğu görülmek-
tedir.60 Birincisi, Lozan Barış Konferansından  II. Dünya 
Savaşma kadar geçen zaman içinde ortaya çıkan değişik 
likler Lozan Barış Andlaşması ile askerden arındırılan ada-
ların statülerinin sürmesine neden bırakmamıştır düşün-
cesidir. Bu görüşün dayandığı ikinci temel ise, II. Dünya 
Savaşı sırasında Birleşmiş Milletlerin kuruluşuna götüren 
Atlantik Şartı ve Birleşmiş Milletler Bildirisinin kabulü 
ve sonradan da özellikle NATO Andlaşmasına Türkiye ve 
Yunanistan'ın taraf  olması Lozan Barış Andlaşmasmın ve 
1947 Paris Andlaşmasmın adaların askerden arındırılması 
hükümlerini ortadan kaldırdığı düşüncesidir. 

Ph. Drakidis Lozan'daki koşulların değişmesi nedeniy-
le anılan adaların askerden arındırılmış statülerinin de 
sona erdiğini bildiren görüşünü iki gerekçe üzerine oturt-

6 0 Bkz. Ph. Drakidis, Revue Hellenique (a.s.m.), s. 53-54. Ph. Dra-
kidis, "Le statut de demilitarisation de certaines iles grecques", 
Def  ense Nationale, Septembre 1984, s. 75-82. 



mağa çalışmaktadır. Birincisi, Lozan'da anılan adaların as-
kerden arındırılması Türkiye ile Yunanistan'ın doğrudan 
savaştan çıkmalarına bağlı olarak öngörülmüş olup, 1930'lu 
yıllarda iki Devlet arasındaki dostluk ilişkilerinin vardığı 
nokta bunu gereksiz kılmıştır. Drakidis, Lozan Barış And-
laşmanın 13. maddesinin amacı açıkça "barışın sürekli ol-
masını sağlamak" olarak saptandığına göre, iki Devlet ara-
sındaki 1930 Dostluk, Tarafsızlık,  Uzlaştırma ve Hakemlik 
Andlaşması,61 1933 Samimi Anlaşma Misakı62 ile Türkiye, 
Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan arasındaki 1934 Bal-
kan Antantının6 3 bu amacı gerçekleştirdiğini ve dolayısıy-
la bu hükümleri gereksiz kıldığını bildirmektedir.64 Draki-
dis'in ikinci gerekçesi ise, Lozan Konferansı  dönemindeki 
genel uluslararası koşulların değişmesi olmaktadır. Adı ge-
çen yazar, bu çerçevede de, özellikle Türkiye'nin uluslar-
arası koşulların değişmesine dayanarak 1936'da Türk Bo-
ğazları rejiminin değiştirilmesini sağlamasını ve Boğazla-
rı askerleştirmesini örnek olarak göstermektedir.65 Bu ya-
zara göre, Boğazlar için geçerli olan koşulların değişikliği 
adalar için de geçerlidir. 

II. Dünya Savaşı sırasında Atlantik Şartı ile Birleşmiş 
Milletler Bildirisinin kabulü ve Türkiye ile Yunanistan'ın 
NATO üyesi olması nedenlerine dayanarak Lozan Barış 
Andlaşmasının ve 1947 Paris Andlaşmasının adaların as-
kerden arındırılması konusundaki hükümlerinin sona erdi-
ği görüşü ise şu gerekçelerle açıklanmaya çalışılmaktadır.66 

Birleşmiş Milletler Bildirisini imzalayan devletler,67 Atlan-
6 1 Metin için bkz. R.G., 28 Şubat 1931, Sayı 1735. 
6 2 Metin için bkz. R.G., 12 Mart 1934, Sayı 2651. 
6 3 Metin için bkz. R.G., 12 Mart 1934, Sayı 2651. 
6 4 Def  ense Nationale (1984), s. 75-76. 
6 5 Ayni yapıt, s. 76-77. Ph. Drakidis, Revue Hellenique, s. 53-54. 
8 3 Örneğin, Ph. Drakidis, Def  ense Nationale (1984), s. 80-82. 
6 7 Yunanistan ve Türkiye de bunların arasındadır. Türkiye'nin 

katılma kararı için bkz. R.G., 24 Şubat 1945, Sayı 5940. 



tik Şartında öngörülen ve Milletler Cemiyeti dönemindeki 
koşııllardan değişik, daha geniş ve sürekli bir genel gü-
venlik sistemi kurmayı kararlaştırmışlardır.  Bu devletler 
böyle bir güvenlik sistemi kurulana kadar ise kimi dev-
letlerin silahsızlandırılacağını karara bağlamışlardır. Böy-
le bir ortak güvenlik sistemi Batılı devletler arasında 
NATO Andlaşması ile gerçekleşmiştir. Madem ki Türkiye 
ve Yunanistan'ın da 1952 yılında katıldıkları bu Andlaş-
ma® ile Batılı devletler arasında ortak ve sürekli bir gü-
venlik sistemi kurulmuştur, bundan sonra bu devletler 
arasında askerden arındırılmaya ilişkin her türlü hüküm 
de otomatik olarak ortadan kalkmıştır.69 Kaldı ki NATO 
Andlaşmasmda üye devletlerin bu Andlaşmaya aykırı hiç-
bir yükümlülüğünün bulunamayacağı öngörülmektedir. Yi-
ne, paralel bir durum Varşova Paktının kurulması ile sos-
yalist devletler arasında da gerçekleşmiş bulunduğundan, 
onlar arasında da bütün askerden arındırma hükümlerinin 
ortadan kalkması gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, gerek At-
lantik Şartı ve Birleşmiş Milletler Bildirisinin amacı ge-
rekse NATO Andlaşmasınm hükümleri ve ruhu gereği do-
ğu Ege adalarının tamamının askerden arındırılmış statü-
sü sona ermiştir. 

b) Eleştirisi 
İleri sürülen bu gerekçelerin hiçbir hukuksal geçerli-

liği yoktur. Zira, bir andlaşmanın yapıldığı koşulların de-
ğişmesi sonucu bu andlaşmanın geçerliliğini yitirmesi için 
birinci koşul, Rebus sic stantibus ilkesine göre, bu değişik-
liğin köklü bir değişiklik olmasıdır.70 Oysa, en başta, 1930'lu 
6 8 Metin için bkz. R.G., 19 Şubat 1952, Sayı 8038. 
6 9 Anlaşılması güç olan bu mantığı biraz daha ayrıntılı biçimde 

tanıyabilmek için ayrıca bkz. Ph. Drakidis, "La demilitarisa-
tion du DodĞcanese", Defense  Nationale, avril 1983, s. 134-135. 

7 4 ö rneğin Uluslararası Adalet Divanı'nm İngiltere ve İzlanda 
Arasındaki Balıkçılık Davası kararı: C.I.J., Recueil, 1973, s. 19. 



yıllarda Türkiye ile Yunanistan'ın dostluk ve işbirliği iliş-
kilerini geliştirmiş olmaları adaların askerden arındırıl-
mış almasının sağladığı fiili  güvencenin yerini dolduracak 
nitelikte köklü bir değişiklik olarak görünmemektedir. 
Kaldı ki, bölgede iyi dostluk ilişkilerinin kurulmuş olma-
sının Yunanistan'ın adaları askerlendirmesini eskisinden 
de daha az gerekli kılması gerekmektedir. 

Öte yandan, Türk Boğazlanılın askerden arındırılmış 
statülerinin ortadan kalkmasını gerektiren değişiklikler ay-
ni nitelikte değildir. Zira, Türk Boğazlarının ve buradan 
geçişin güvenliği, Lozan Boğazlar Sözleşmesinin 18. mad-
desi ile, Milletler Cemiyeti ile Fransa, İngiltere, İtalya ve 
Japonya'nın uluslararası güvencesi altına koyulmuştur. 
Oysa 1930'lu yılların koşulları içinde bu güvencenin sağ-
lanması olasılığı çok zayıflamış  ve hatta ortadan kalkmış 
durumdadır. Nitekim, Milletler Cemiyeti bu dönemde ba-
rışı bozan devletlere karşı herhangi bir etkin önlem ala-
mazken," güvenceyi sağlayacak olan devletlerden Japonya 
da Milletler Cemiyeti üyeliğinden ayrılmış, İtalya ise biz-
zat Akdeniz'deki tehdit kaynağı olmuştur. Adalar için ise, 
böyle bir uluslararası güvence sorunu yoktur. Üstelik, 
Türk Boğazlarının korunması ayrıca uluslararası bir geçiş 
yolunun korunmasını ilgilendirmektedir. 

Andlaşmaların köklü değişikliklere bağlı olarak sona 
erdirilmesinin ikinci koşulu ise, andlaşmanın gözden geçi-
rilmesinin ya da geçersizliğinin uluslararası yargı ya da 
hakemlik yoluyla saptanmasının sağlanması olmaktadır.® 
Oysa, bunun için de herşeyden önce köklü değişiklikler-
den zarar gören tarafın  en azından bu yöndeki isteğini 

7 1 Örneğin İtalya'nın Habeşistan'ı işgali ve Almanya'nın Ren böl-
gesini yeniden silahlandırması konularında olduğu gibi. 

7 2 Örneğin bkz. Ch. Rousseau, Droit international public, Paris, 
Sirey, Tome I, 1970, s. 229-230. 



öteki taraflara  bildirmesi gerekmektedir. Nitekim, Tür-
kiye Lozan Boğazlar Sözleşmesinin değiştirilmesi isteğini*-
10 Nisan 1936 tarihli bir nota ile ilgili devletlere ve Mil-
letler Cemiyetine ilettikten7 3 ve onların rızalarını elde et-
tikten sonra Türk Boğazlarının askerlendirilmesine izin 
veren Montreux Boğazlar Sözleşmesinin yapılmasını sağ-
layabilmiştir. Böyle bir resmi istek ve onun gereği ise Yu-
nanistan tarafından  hiçbir zaman yapılmamıştır. Dolayı-
sıyla, Yunanistan'ın, Türk Boğazları örneğine paralel ola-
rak, doğu Ege adaları bakımından da rebus sic stantibus 
ilkesinin uygulanmasını elde edebilmesi hukuksal açıdan 
geçerli değildir. 

Ph. Dradikis'in yukarıda özetlemeğe çalıştığımız ve 
II. Dünya Savaşı sırasındaki ve daha sonraki gelişmelere 
dayalı gerekçesi de her türlü hukuksal ve mantıksal ge-
çerlilikten yoksundur. Zira, Birleşmiş Milletler Bildirisinin 
Atlantik Şartından sahip çıktığı sözü edilen geniş ve sü-
rekli bir genel güvenlik sisteminden amaç evrensel bir gü-
venlik sisteminin kurulmasıdır.74 Dolayısıyla, iki ayrı as-
keri sistemin doğması, t am tersine, böyle bir amacın ger-
çekleştirilmesini olanaksız kılmaktadır. Ancak, NATO ve 
Varşova Paktlarının kurulması ile bu amaca dolaylı yol-
dan varıldığı bir an için kabul edilse bile, bu Bildirinin 
nasıl olup da bütün askerden arındırma hükümlerini so-
na erdireceği anlaşılamamaktadır. Zira, anılan Bildirinin 
amacı yeniden askerleştirme ya da silahlanma değil, tam 
tersine, bütün dünyayı silahsızlandırma olarak ortaya 

7 3 Metin için bkz. Atatürk'ün Milli Dış Politikası, Ankara, Kül-
tür Bakanlığı Yayını, 1981, Cilt II, s. 280-286. 

7 4 Zira, Birleşmiş Milletler Bildirisinin kökenini oluşturan 14 
Ağustos 1941 tarihli Atlantik Şartı (mad. 8) bütün ulusların 
kuvvet kullanmaktan vazgeçmesinden söz etmektedir. Metin 
için bkz. C.-A. Colliard, Droit international et histoire diploma-
tique, Paris, Domat-Montchrestien, 2nd. ed., 1950, s. 604. 



çıkmaktadır. NATO Andlaşmasında hiçbir üye devletin 
NOTA'ya aykırı uluslararası bağlantısının bulunmadığı-
nın ve bulunmayacağının bildirilmesine gelince, bu hü-
küm, Ph. Drakidis'in ileri sürdüğünün aksine, Lozan Ba-
rış Andlaşmasmın askerden arındırmaya ilişkin hükümle-
rini ortadan kaldırıcı hiçbir anlam taşımadığı gibi, bu du-
rumu teyid edici niteliktedir. Zira, NATO Andlaşmasmın 
anılan 8. maddesi aynen şöyledir: 

"Taraflardan  herbiri, kendisiyle diğer herhangi bir Ta-
raf  veya diğer herhangi bir Devlet arasında halen meri-
yette bulunan milletlerarası taahhütlerden hiçbirinin iş-
bu Andlaşma ahkamına mugayir olmadığını beyan ve 
Andlaşmaya aykırı herhangi bir milletlerarası taahhü-
de girişmemek vecibesini tekabbül eder". 

Yunanistan böyle bir hükmü içeren NATO Andlaşmasma 
taraf  olmak suretiyle 1923 Lozan Barış Andlaşması ile ka-
bul ettiği adaları askerden arındırma hükümlerinin de 
NATO Andlaşmasına uygun olduğunu kabul etmiş olmak-
tadır. Zira, NATO'ya katılması sırasında adaların silah-
sızlandırılmasma ilişkin olarak Yunanistan bu hükmün 
aksine ne bir açıklama yapmış ne de herhangi bir kuşku 
belirtmiştir. NATO Andlaşması hükümleri arasında da 
NATO koruma sınırları kapsamına giren ülkelerin as-
kerden arındırılmış olmalarının bu Andlaşmanm amaç ya 
da hükümlerine aykırı düştüğü anlamına gelecek herhangi 
bir nokta yoktur. 

Bütün bu veriler karşısında anılan andlaşmalar hü-
kümleriyle askerden arındırılması öngörülen doğu Ege ada-
larının bu statüsünün bugün de yürürlükte olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum, ayrıca, Yunan Hükümetinin kimi 
notaları ile de teyid edilmiştir. Nitekim, Türkiye'nin 2 Ni-
san 1969'da Yunanistan'a verdiği bir notada Midilli, Sakız, 
Sisam ve Nikarya adasındaki jandarma kuvvetlerinin Lo-
zan Andlaşmasmın 13. maddesinde öngörülen sınırları aş-



tığını bildirmesi üzerine, Yunanistan 10 Mayıs 1969 tarihli 
karşı-notası ile anılan adaların bu hukuksal statüsünün 
sürdüğünü bildirmiştir. Bu notasında Yunanistan açıkça 
Lozan Andlaşmasından doğan adalara ilişkin yükümlülük-
lerine saygı gösterdiğini belirtmekted i. 

II. Boğaz-önü Adalarına İlişkin İddia ve Eleştirisi 

Son yıllarda Limni ve Semadirek'in askerden arındı-
rılmış statülerinin sürüp sürmediği konusu Türkiye ile 
Yunanistan arasında önemli bir sorun olarak ortaya çık-
mıştır. Yunanistan Hükümeti ve kimi Yunanlı yazarlar7 5 

anılan adaların askerden arındırılmış statülerinin 1936 
Montreux Boğazlar Sözleşmesinin yapılması ve buna iliş-
kin uygulama ile sona erdiğini ileri sürmektedir. Buna kar-
şılık, Türk Hükümeti ve Türk yazarları73* Montreux Söz-
leşmesinin Lozan Boğazlar Sözleşmesinin bütün hükümle-
rini sona erdirmediğini ve her haliyle Lozan Barış And-
laşmasınm 12. maddesinin yürürlükte bulunması nedeniy-
le amlan adaların askerden arındırılmış statülerinin sür-
düğünü belirtmektedir. 

a) Montreux Sözleşmesinin Başlangıç Hükmüyle 
İlgili İddia ve Eleştirisi 

Montreux Boğazlar Sözleşmesi gerçekten 1923 Lozan 
Boğazlar Sözleşmesini tümüyle sona erdirmiş midir? Söz-
leşme bu açıdan incelendiğinde Başlangıç bölümü şöyle 
kaleme alınmıştır: 

"... (Taraf  Devletler sayılmakta) 
"Boğazlar" genel deyimiyle belirtilen Çanakkale Boğa-

7 5 örneğin C.P. Economides, a.g.m., s. 7-11. 
7 5 a Kitabımız baskıda iken elimize geçen ve bu nedenle burada 

ayrıntılı olarak göndermelerde bulunamadığımız A. Gündüz'-
ün yapıtına bkz.: a.g.y. (dipnotumuz 35). 



zı, Marmara Denizi ve Karadeniz Boğazı'ndan geçişi ve 
gemilerin gidiş-gelişini, Lozan'da 24 Temmuz 1923 tari-
hinde imzalanmış olan Barış Andlaşmasının 23. mad-
desiyle saptanmış ilkeyi, Türkiye'nin güvenliği ve Ka--
radeniz'de kıyıdaş Devletlerin güvenüği çerçevesinde ko-
ruyacak biçimde düzenlemek isteğiyle duygulu olarak, 

îşbu Sözleşmeyi, 24 Temmuz 1923 de Lozan'da imzalan-
mış olan Sözleşmenin yerine koymayı kararlaştırmışlar 
ve Tamyetkili Temsilcilerini ... atamışlardır".78 

Birinci paragraftaki  amacın ışığı altında ikinci pa-
ragrafta  kullanılan "yerine koymak" (Fransızca metinde 
"substituer" ve İngilizce metinde "replace") deyimi ile 
tarafların  Lozan Boğazlar Sözleşmesini sona erdirip er-
dirmedikleri konusundaki iradeleri üzerinde kuşkular doğ-
muştur. Yunanistan'a göre, Konferans  tutanakları ve bel-
geleri tarafların  iradelerinin Lozan Boğazlar Sözleşmesini 
sona erdirdiği yönünde olduğunu kanıtlar niteliktedir. C.P. 
Economides bu görüşün doğruluğunu aşağıdaki verilere 
dayanarak kanıtlamağa çalışmaktadır:77 

i) Türkiye'nin Montreux Konferansına  sunduğu söz-
leşme tasarısının başlığı; 

n) Türkiye'nin Montreux Konferansına  sunduğu söz-
leşme tasarısının Başlangıç bölümündeki hüküm; 

iii) Yine, Türk sözleşme tasarısının 13. maddesi; 

iv) İngiltere'nin Konferansa  sunduğu ve Türk tasa-
rısı üzerine geliştirdiği sözleşme tasarısının 24. maddesi; ' 

v) Konferans  başkan yardımcısı, Yazı Komitesi baş-
kam ve Yunan başdelegesi N. Politis'in konuya ilişkin bir 
konuşması. 

" Sözleşme metni için bkz. S.L. Meray ve C Olcay (çev.), Mont-
reux Boğazlar Konferansı  - Tutanak' , Bo' jeler, Ankara, SBF 
Yayını, 1976, S. 461-476. 

7 7 A.g.m., s. 9-10. 



C.P. Economides'in ileri sürdüğü bu verilere ilişkin 
olarak, Türkiye'nin Konferansa  sunduğu sözleşme tasarı-
sının başlığı ele alındığında söz konusu başlığın tam adı 
şöyledir: "Lozan'da 24 Temmuz 1923 de İmzalanan Boğaz-
lar Rejimine İlişkin Sözleşmenin Yerine Geçmek Üzere 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Önerilen Sözleşme Ta-
sarısı".'8 Görüleceği gibi burada da "yerine geçmek" de-
yimi kullanılmış olup, bu başlık ile, Sözleşme metninin 
Başlangıç bölümünden farklı  olarak, bu deyimin önceki 
andlaşmayı tümüyle sona erdirici bir anlamı olduğunu 
kanıtlamak olanağı yoktur. 

Türk sözleşme tasarısının Başlangıç bölümündeki hük-
me gelince, kullanılan terimler aynen şöyledir: 

"... (Taraflar  sayılmakta) 
"Boğazlar" genel deyimiyle belirtilen Çanakkale Boğa-

zı, Marmara Denizi ve Karadeniz Boğazı'ndan geçişi ve 
gemilerin gidiş-gelişini, Türkiye'nin güvenliği çerçevesi 
içinde uluslararası ticaretin çıkarlarını koruyacak biçim-
de düzenlemek isteğiyle duygulu olarak, sona ermiş ol-
duğunu kabul ettikleri ve böylece açıkladıkları, Lozan'da 
24 Temmuz 1923 de imzalanmış Sözleşmenin yerine yeni 
bir Sözleşme koymayı kararlaştırmışlar (dır)."79 

Bu bölümde yeralan "sona ermiş olduğunu kabul et-
tikleri ve böylece açıkladıkları...Lozan..." terimlerinin, 
ilk bakışta, Lozan Boğazlar Sözleşmesini tamamen orta-
dan kaldırmayı amaçladığı biçiminde yorumlanması ola-
sılığı kuvvetlidir. Ancak, kabul edilen Sözleşmenin Baş-
langıç bölümünde olduğu gibi tasarının Başlangıç bölü-
münde de amacın Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması ola-
rak bildirilmesi bu ilk izlenimi bir hayli zayıflatıcı  nite-
liktedir. Nitekim, yeni yapılacak olan Montreux Sözleş-
mesinin iki amaca yönelik olduğu burada da açıkça bil-
7 8 S.L. Meray - O. Olcay (çev.), Montreux Konferansı,  s. 437. 
7 9 Ayni yapıt, s. 437. 



dirilmektedir: i) Boğazlarda geçiş rej imini düzenlemek, 
ii) Türkiye'nin güvenliğini sağlamak. Dolayısıyla, bu çer-
çevede de, sona erdiği kabul edilen ve açıklanan Lozan 
Boğazlar Sözleşmesinin belirtilen bu amaçlar dışında ka-
lan hükümlerinin de sona erdiğini açıkça belirleyen bir 
hüküm yeralmamaktadır. Zira, Limni ve Semadirek ada-
larının askerleştirilmesi yalnızca Yunanistan'ın güvenliği-
ni ilgilendirmekle kalmamakta, ayrıca Türkiye'nin güven-
liğine de bir tehdit oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu sorun 
yukarıda belirtilen her iki amacın da dışında kalmaktadır. 

Türk Sözleşme tasarısının 13. maddesi de Lozan Bo-
ğazlar Sözleşmesinin tamamının sona erdiğini kendiliğin-
den belirleyici nitelikte değildir. "Boğazların rejimine 
ilişkin olarak, Lozan'da 24 Temmuz 1923 tarihinde imza-
lanmış Sözleşmenin hükümlerini sona erdiren ve onların 
yerine geçen işbu Sözleşme..."80 cümlesi de yalnızca Bo-
ğazların geçiş rejimini kapsayan Lozan Sözleşmesi hüküm-
leriyle ilgili olarak anlaşılabilecektir. Burada da Limni ve 
Semadirek'e ilişkin herhangi bir açık hüküm yeralma-
maktadır. 

İngiltere'nin Konferansa  sunduğu sözleşme tasarısının 
"İşbu Sözleşme, Lozan'da 24 Temmuz 1923 de imzalanmış 
Boğazlar Rejimine İlişkin Sözleşmeye son vermektedir" 
hükmünü içeren 24. maddesi8 1 Konferansça  eğer aynen be-
nimsense idi Lozan Boğazlar Sözleşmesinin tamamını ta-
raflar  arasında sona erdirici bir hükmün kanıtı olabilecek 
niteliktedir. Zira, Lozan Boğazlar Sözleşmesinin tam adı 
İngiliz tasarısında verilen addır.82 Ancak, İngiltere'nin böy-
le bir hükmü, Lozan Sözleşmesine taraf  olup da Montreux'-
ye taraf  olmayacak devletler bulunacağı olasılığını göz 
8 0 Ayni yapıt, s. 440. 
8 1 Ayni yapıt, s. 452. 
8 2 Bkz. S.L. Meray (çev.), Lozan Konferansı,  Takım II, Cilt 2, s. 54. 



önünde tutarak, herbir Devletin kendi açısından böyle bir 
son vermeyi kabul ettiğini belirlemek için sunduğu ve ge-
rekliliğine emin olmadığını bildirmesi üzerine, bu hüküm 
kabul ya da red edilmeden Yazı Komitesine gönderilmiş-
t i r . 0 Dolayısıyla, bu önerinin ele alınış biçimi Sözleşmeye 
taraf  bütün devletlerin bu yönde bir irade açıklamamış 
olduğunu göstermektedir. O zaman bu veri de Sözleşme-
nin Başlangıç hükmünün anlamının Lozan Boğazlar Söz-
leşmesini sona erdirmek olduğu yolunda bir kanıt oluş-
turmaktan uzaktır. 

İngiltere'nin önerdiği yukarıda değinilen 24. madde-
nin Sözleşmede yeralması sorununa ilişkin görüşmeler sı-
rasında Türk başdelegesi T.R. Aras'ın hiçbir gerekçe gös-
termeden bu maddenin tasandan çıkarılmasını önermesi 
üzerine Yazı Komitesi başkanı ve Yunan başdelegesi N. 
Politis'in yaptığı konuşmaya gelince, bu temsilcinin Söz-
leşmenin Başlangıç bölümündeki terimleri yeterli gördü-
ğü gerçektir. Nitekim, N. Politis Sözleşmenin Başlangıç 
bölümündeki düşüncenin Lozan Sözleşmesinin ortadan kal-
dırılması olduğunu bildirdikten sonra şunları söylemiştir: 
"Demek ki bu sözleşme yapılır yapılmaz, Lozan Sözleş-
mesi ortadan kalkacaktır".84 Ancak, yalnızca Yunaa görü-
şünü yansıtan bu sözlere bütün öğeleriyle öteki tarafların 
katıldığını gösteren herhangi bir kanıt yoktur. Zira, N. 
Politis'in bu görüşünden sonra oturum başkam 24. madde 
önerisini taslaktan çıkarırken şu sözleri söylemiştir: "Baş-
kaca bir gözlem yoksa, Konferansın,  Sözleşmede Lozan 
Sözleşmesinin kaldırıldığına ilişkin bir madde bulunma-
sına gereksinme duymadığı görüşünde olduğu kanısına va-
racağım".*5 Oysa, Sözleşmede Lozan Sözleşmesinin sona 
erdiğini bildiren bir madde bulunmasına gerek duyulma-

8 1 S.L. Meray -O .Olcay (çev.), Montreux Konferansı,  s. 175. 
8 4 Ayni yapıt, s. 240. 
8 5 Ayni yapıt, s. 240 in fine. 



mış olması, N. Politis'in Lozan Sözleşmesinin Montreux 
Sözleşmesi ile tamamen ortadan kalktığını bildirmesinden 
farklı  birşeydir. Dolayısıyla, Montreux Sözleşmesinin Baş-
langıç bölümündeki hükmün bütün taraf  devletlerce Yu-
nan delegesi gibi yorumlanmış olduğunu göstermez. 

b) Montreus: Sözleşmesinde Askerden Arındırma 
Hükmü Olmayışına Dayanan İddia ve Eleştirisi 

Yunanistan'ın Montreux Sözleşmesinin Limni ve Se-
madirek'in askerden arındırılmış statüsünü sona erdirdiği 
görüşünü dayandırdığı ikinci ana neden, Sözleşmenin as-
kerden arındırma konusunda herhangi bir hükme yer ver-
memesi olmaktadır.86 Yunan görüşüne göre, Lozan Boğaz-
lar Sözleşmesinin 4. maddesinin 3. fıkrasının  da gösterdiği 
gibi, anılan adalar Boğazlar sisteminin bir parçasını oluş-
turmakta ve Boğazlara ilişkin askerden arındırma hüküm-
lerinin kalkması ile bütün bu bölge askerleştirilmiş ol-
maktadır.8 7 Ayni görüşe göre, aksi takdirde, ya Lozan Bo-
ğazlar Sözleşmesinin 4. madde 3. fıkrasını  yeniden açıkça 
Montreux Sözleşmesine koymalı ya da benzer bir hükme 
yer verilmeliydi.88 

Yukarıda verilen Yunan görüşü birçok bakımlardan 
geçerli bir hukuksal gerekçe oluşturmaktan uzaktır. En 
başta, eğer Limni ve Semadirek'in askerden arındırılmış 
statüsünün sürdürülmesi istense idi Montreux Sözleşme-
sinde bu yönde bir hüküm bulunması gerekirdi görüşü 
uluslararası andlaşmalar hukukunda aranan bir koşul de-
ğildir. Zira, uluslararası hukuk, tarafları  ve konusu ayni 
olan iki andlaşmanm ayni anda varlığı durumunda ikinci 
andlaşma ile, birincisinin sona erdiği konusunda tarafla-

® C.P. Economides, a.g.m„ s. 8-9. 
8 7 C.P. Economicies, ayni yapıt, s. 8. 
8 8 C.P. Economides, ayni yapıt, s. 8-9. 



r m bir irade açıklaması yoksa ve iki aııdlaşmanm birlikte 
uygulanamayacak düzeyde hükümleri birbiriyle çatışmı-
yorsa, birinci andlaşmanın ikinciye aykırı düşmeyen hü-
kümlerinin yürürlükte kalacağını kabul etmektedir.89 Do-
layısıyla, önceki bir andlaşmanın yürürlükte kalması is-
tenen hükümlerinin ikinci andlaşmada açıkça teyid edil-
mesini ya da ikinci andlaşmaya benzeri bir hüküm konul-
masını zorunlu kılan hiçbir uluslararası hukuk kuralı yok-
tur. 

Bu durumda bütün sorun Türk Boğazlar bölgesinin 
askerden arındırılması koşulunun kalkması ile Limni ve 
Semadirek'in de ayni durumdan yararlanıp yararlanama-
yacağı noktasında düğümlenmektedir. Montreux Sözleş-
mesi metninde Türk Boğazları bölgesinin askerden arın-
dırılmasının kaldırılacağına ilişkin herhangi bir açık hü-
küm bulunmadığına göre, Boğazlar bölgelerinin askerleş-
tirilmelerinin kabulü, Lozan Boğazlar Sözleşmesinin bu 
konudaki hükümlerine Montreux Boğazlar Sözleşmesinde 
yer vermemek ve Başlangıç bölümünde yeni Sözleşmenin 
Lozan Sözleşmesinin yerini aldığını bildirmek suretiyle 
gerçekleştirilmiştir. Uluslararası andlaşmalar hukuku ön-
ceki bir andlaşmanın hükümlerinin bu yolla sona ermesini 
kabul etmektedir.90 Burada bütün sorun, bu yolla asker-
leştirmenin kabulünün yalnız Türkiye için mi gerçekleş-
tirildiği yoksa Yunanistan'a ait Boğaz-önü adalarım da mı 
kapsadığı konusundadır. Gerek Montreux Konferansının 
toplanmasını sağlayan belgeler gerekse Montreux Konfe-
ransı tutanakları bu konuda yalnızca Türkiye'nin asker-

8 9 Bkz. 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, mad. 30/3 
ve 59/1, b. 

9 0 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, mad. 59/1, a. 
Ayrıca bkz. Lord McNair, The law of  treaties, Oxford,  Claredon 
Press, 1961, s. 506-509. 



d e n a r ınd ı r ı lm ı ş bö lge le r in in y e n i d e n aske r l e ş t i r i lmes in in 
k a b u l edi ldiği y ö n ü n d e k a n ı t l a r o l u ş t u r m a k t a d ı r . 

E n baş ta , M o n t r e u x Konfe rans ı  T ü r k i y e ' n i n is teği üze-
r i n e v e T ü r k i y e ' n i n g ü v e n l i ğ i n i n s a ğ l a n m a s ı a m a c ı y l a top-
l a n m ı ş t ı r . N i t e k i m , T ü r k i y e Mi l l e t l e r C e m i y e t i n e v e Lo-
zan Boğaz l a r Söz leşmes in in imzac ı dev le t l e r ine gönderd i -
ğ i 10 N i s a n 1936 t a r i h l i n o t a d a b u a n a g ö r ü ş ü n ü aç ık la r -
k e n Söz l e şmen in a s k e r d e n a r ı n d ı r m a h ü k ü m l e r i n e i l işkin 
o l a r a k özell ikle şu c ü m l e y e y e r v e r m e k t e d i r : 

"Türkiye, kendisine yapılan musırrane talepleri isaf  ede-
rek, o zaman tamamile ecnebi kuvvetlerin işgali altında 
bulunan boğazların askerlikten tecridini, kendisine ve-
rilen asgari garantilerin kıymetini, mevcut şerait altın-
da ve "boğazların ve civar mıntıkaların gayri askeri ha-
le ifrağının  Türkiye için askeri noktai nazardan bigay-
rihakkın bir tehlike teşkil etmemesi" bakımından uzun 
uzadıya tarttıktan sonra kabul etmişti".91 

D a h a sonra , T ü r k i y e a n ı l a n no ta s ın ı ş u c ü m l e y l e b i t i r m e k -
t ed i r : 

"... Boğazlar mukavelesinin dört büyük devletin müşte-
rek garantisine taallûk eden 18 nci maddesi ahkamın 
mahluk ve işlemez bir hale geldiğim ve arazisine müte-
veccih harici bir tehlikeye karşı bu ahkamın Türkiye'yi 
artık ameli bir surette muhafaza  edemeyeceğini haklı 
olarak düşünen Cumhuriyet Hükümeti Türk arazisinin 
taarruzdan masuniyeti için elzem emniyet şeraiti dahi-
linde ... boğazlar rejimini tanzime matuf  müzakerata 
başlamaya amade olduğunu, boğazlar mukavelesi mü-
zakerelerine iştirak etmiş olan devletlere bildirmekle 
kesbi şeref  eyler".92 

Y u k a r ı d a ve r i l en p a s a j l a r d a n da an laş ı l acağ ı gibi, 
M o n t r e u x Konfe rans ın ın  t o p l a n m a s ı n ı n t e m e l n e d e n i T ü r -
k i y e ' n i n Boğaz l a r bö lges in in asker leş t i r i lmes i o lmak tad ı r . 
9 1 Metin için bkz. Atatürk'ün Milli Dış Politikası, s. 283. 
8 2 Ayni yapıt, s. 285-286. 



Bu durum, Türkiye'ye verilen cevabi-notalarda da teyid 
edilmektedir. Nitekim, açıkça Boğazlar bölgesinin asker--
leştirilmesinden söz etmemekle birlikte, İngiltere'nin Tür-
kiye'ye verdiği 16 Nisan 1936 tarihli cevapta şu cümle yer-
almaktadır: 

"Sayın Türkiye Dışiçlcri Bakanının Majestelerinin Tür-
kiye nezdindeki Büyükelçisine muhtıranın istihdaf  ettiği 
sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesinin sadece söz-
leşmenin askeri maddelerine inhisar ettirileceği yolunda 
lütfetmiş  oldukları güvenceyi de not ettim".93 

Ayni tarihte Sovyetler Birliği'nin cevabi notası ise, yapı-
lacak yeni bir sözleşmenin Türkiye'nin bu bölgedeki ege-
menliğini ve güvenliğini daha iyi sağlaması gerektiğini 
aşağıdaki terimlerle açıklamaktadır: 

"Mezkur hükümet (Sovyetler), daima bu bölgede Tür-
kiye'nin hakimiyetini tamamen muhafaza  etmek lazım, 
olduğu ve bu hakimiyetin boğazlarda barışın ve huzu-
run muhafazası  için elzem bir şart olduğu kanaatinde 
bulunmuştur. 

Sovyet Hükümeti. Türkiye Hükümetinin ... hali hazır-
daki durum dahilinde arazisinin emniyetini boğazlar 
rejiminin münasip veçhile tadili suretile muhafaza  eme-
lini tabii bulmaktadır".94 

Görüleceği gibi, Montreux Konferansının  toplanma-
sında yalnızca Türkiye'nin güvenliği gerekçesi söz konu-
su olmuş ve kabul görmüştür. Bu çerçevede Yunanistan'ın 
güvenliği ile Limni ve Semadirek'in askerleştirilmesi dü-
şünülmemiştir. 

Montreux Konferansı  sırasında da Lozan Boğazlar Söz-
leşmesinin askerden arındırma hükümlerinin kaldırılması. 

9 3 Metin için bkz. ayni yapıt, s. 289. 
9 4 Metin için bkz. ayni yapıt, s. 293. 



Yunan başdelegesi N. Politis'in konuşmaları dışında,93 yal-
nızca Türkiye'nin güvenliği açısından söz konusu edilmiş-
tir. Nitekim, Türk başdelegesi T.R. Aras 'm Konferansın 
başındaki konuşmasında şunları söylediği görülmektedir: 

"Türkiye, Boğazların askersizleştirilmesini bugünkü ko-
şullardan tümüyle değişik koşullar altında kabul etmiş-
ti. Lozan Sözleşmesinin 18. maddesiyle belirgin kılınmış 
olan ortaklaşa güvence, gerçekte, Boğazlar rejiminin tüm 
yapısının dayandığı destekti, oysa, bu desteğin kendi-
sinden bekleneni vermeyeceği, bugün açıkça ortaya çık-
mıştır. 

Bu güvencelerle koşullandırılmış —kaldı ki eksik bi-
çimde koşullandırılmış— askersizleştirme artık sürdürü-
lemez...".90 

Ancak, Türkiye'den başka taraf  devletler de, yeniden as-
kerleştirme konusunda yalnızca Türk Boğazlarından söz 
etmektedirler. Örneğin, İngiliz delegesi Lord Stanhope, 
Türk Sözleşme tasarısının 13. maddesinin Sözleşmenin im-
za tarihinde yürürlüğe girmesini isteyen hükmü karşısın-
da, sorunu yalnızca Türkiye'nin Boğazları silahlandırması 
çerçevesinde değerlendirmektedir.97 Yine, ayni oturumda 
Sovyet ve Japon delegeleri de sorunu yalnızca Türkiye 
açısından ele almaktadır.98 

Gerçi, Yunanistan Türk delegesi N. Menemencioğlu'-
nun Türk sözleşme tasarısını sunarken kullandığı, "Yalnız 
şunu söyleyeceğim ki, tasarımızda, 1923 Sözleşmesinin as-
kersizleştirme hükümlerine —doğrudan ya da dolaylı ola-
rak— değinen ne varsa hepsini bilerek ve isteyerek bir 
yana bıraktık" sözlerini Limni ve Semadirek'in de yeniden 
askerleştirilmesini kapsadığı biçiminde yorumlamaktadır. 
9 5 Bkz. S.L. Meray-O. Olcay (çev.), Montreux Konferansı,  s. 240. 
6 5 Ayni yapıt, s. 25. 
9 7 Ayni yapıt, s. 82. 
9 8 Ayni yapıt, sırasıyla bkz. s. 82, 83. 



Fakat, Menemencioğlu'nun bu sözlerinin bir önceki sözle-
riyle birlikte ele alınması durumunda Yunan iddiasının 
geçerliliği bir hayli zayıflamaktadır.  Bir önceki paragrafta 
Menemencioğlu aynen şunları söylemektedir: 

"Tasarının çeşitli kesimlerini ele almadan önce, bu ta-
sarının, yeniden silahlanma sorununa hiç değinmediğini 
belirtmeliyim. ... 1923 Sözleşmesindeki askersizleştirme 
hükümlerinin kaldırılması yönünde bizi esinlendiren ne-
denler üzerinde durmam da, kuşkusuz, gerekmemekte-
dir; bilindiği gibi, bu hükümlerin kaldırılmasının üstü 
örtülü olarak kabul edilişi, Montreux Konferansının  top-
lanmasına olanak sağlamıştır".99 

Oysa, biraz yukarıda incelendiği gibi, bu nedenlerin yal-
nızca Türkiye'nin güvenliği ve Boğazların yeniden asker-
leştirilmesi olduğu açıktır. 

Öte yandan, Montreux Konferansına  iki numaralı Yu-
nan temsilci sıfatıyla  katılan eski dışişleri bakanı ve o 
dönemde dışişleri genel müdürü E.B. Mavrudis'in yapıla-
cak konferans  ile ilgili olarak Montreux'ye giderken Vra-
dini gazetesine verdiği demeçte, "Konferansta  tartışılacak 
konuyla hiçbir ilgisi olmayan adalar konusu ele alınmaya-
caktır" demesi de Sözleşmenin Limni ve Semadirek'in as-
kerden arındırılmış statülerine dokunmadığını göstermek-
tedir.100 

Montreux Boğazlar Sözleşmesi metninde askerden 
arındırma konusunda hiçbir hüküm yer almamasına kar-
şılık, bu Sözleşmeye ek ayni tarihli bir protokol ile yal-
nızca Türkiye'nin Boğazlar bölgesini askerleştirilmesinin 
düzenlenmesi de Türk görüşünü destekler niteliktedir. Söz 
konusu Protokol aynen şöyledir: 

"Bugünkü tarihli sözleşmeyi imza ettikleri sırada, aşa-
9 8 S.L. Meray-O. Olcay (çev.), Montreux Konferansı,  s. 39. 

1 0 0 Vradini, 19 Haziran 1936. 



ğıda imzalan bulunan Tamyetkili temsilciler, herbiri 
kendi hükümetlerini bağlamak üzere, aşağıdaki hüküm-
leri kabul ettiklerini bildirirler: 

1. Türkiye, işbu Sözleşmenin Başlangıç kesiminde ta-
nımlandığı biçimde Boğazlar bölgesini hemen yeniden 
askerleştirebilecektir. 

2. Türk Hükümeti, 15 Ağustos 1936 tarihinden başla-
yarak işbu Sözleşmede belirlenen rejimi geçici olarak 
uygulayacaktır. 

3. îşbu Protokol bugünkü tarihten başlayarak ge-
çerli olacaktır."101 

c) T.R. Aras 'm Sözlerine Dayanan İddia v e Eleştirisi 

Y u n a n i s t a n H ü k ü m e t i v e Y u n a n y a z a r l a r ı n 1 0 2 M o n t -
r e u x Sözleşmesi i le L i m n i v e S e m a d i r e k a d a l a r ı n ı n d a ye -
n i d e n a ske r l e ş t i r i lmes ine iz in ver i ld iğ i y o l u n d a k i görüş-
le r in i d a y a n d ı r d ı k l a r ı b i r ba şka ge r ekçe ise, z a m a n ı n dış-
iş ler i b a k a n ı T.R. A r a s ' m Söz l e şmen in o n a y l a n m a s ı a m a -
c ıy la y a p t ı ğ ı s u n u ş k o n u ş m a s ı n d a ku l l and ığ ı c ü m l e l e r ol-
m a k t a d ı r . T.A. Aras , T.B.M.M. ö n ü n d e 31 T e m m u z 1936 
g ü n ü y a p t ı ğ ı s u n u ş k o n u ş m a s ı n d a , Söz leşme ile T ü r k i y e ' -
n i n Boğaz la r bö lges inde t a m e g e m e n l i ğ i n i n k a b u l edi ld iği -
n i v e a s k e r l e ş t i r m e h a k k ı n ı n d o ğ d u ğ u n u b i l d i rd ik t en son-
ra sözler in i şöyle s ü r d ü r m ü ş t ü r : 1 0 3 

"1924 Lozan Mukavelesi ile gayri askeri hale ifrağ  edil-
miş olan komşumuz ve dostumuz Yunanistan'a ait Lim-
ni ve Samotra adalarına dair olan hüküm de Montreux 
mukavelesi ile kalkmış oluyor 'demektir ki bundan da 
ayrıca memnunuz. Bu münasebetle yeni Türkiye siyase-

1 0 1 S.L. Meray-O. Olcay (çev.), Montreux Konferansı,  s. 475-476. 
102 ç p Economides, a.g.m., s. 10-11; Ph. Drakidis, Defense  Natio-

nale (1984). s. 78-79. 
1 0 3 T.B.M.M., Zabıt Ceridesi, Cilt 12, Devre V, 81. İnikad, 31.7.1936, 

s. 310. Metin için ayrıca bkz. Atatürk'ün Milli Dış Politikası, 
s. 302. 



tinin, bir vasfını  da tekrar kaydetmek isterim. Kendimiz 
için iyi gördüğümüzü dostlarımız için de iyi görmek 
ve hakkımızda nareva telakki ettiğimiz herşeyi yalnız 
dostlarımız için değil, fakat  hiçbir devlet hakkında te-
menni etmemek." 

Yunanistan için T.A. Aras'm bu sözleri Sözleşmenin resmi 
yorumunu oluşturmaktadır. 

T.A. Aras'm bu sözlerinin anlamı ve hukuksal değeri 
nedir? Bu sözler T.R. Aras'a göre Montreux Sözleşmesinin 
Türkiye bakımından resmi yorumunu oluşturmakta mıdır, 
yoksa bir temenniyi, Yunanistan lehine bir siyasal iyi ni-
yet gösterisini mi içermektedir? Montreux Sözleşmesinin 
yeniden askerleştirme konusunda hiçbir hüküm içermeme-
si karşısında, Boğazların Türkiye tarafından  askerleştiril-
mesi hakkı üstü kapalı olarak tanındıktan sonra, T.A. 
Aras'm Sözleşmedeki bu boşluktan Yunanistan lehine bir 
yorum yapmayı arzu etmiş olması olasılığı büyüktür. Zi-
ra, T.R. Aras'ın sözlerinden Konferansın  bu yönde bir ira-
de belirlediği hiçbir biçimde çıkmazken, buna karşılık, 
"demektir" sözü tahmin ve temenni üzerine oturtulmuş 
bir görüşü belirtmektedir. Bu görüşün bir iyi niyet açık-
laması olduğu kanısı cümlenin devamı ile daha da açığa 
çıkmaktadır. Çünkü, T.R. Aras bu görüşün Türkiye'nin 
memnun olacağı bir görüşü oluşturduğunu bildirmekte-
dir. 1930'lu yıllarda Türk-Yunan yakınlaşmasının hava-
sından ve Montreux'de elde edilen sonuçtan etkilenen bu 
iyi niyet gösterisi olasılığı ikinci cümle ile daha da ke-
sinlik kazanmaktadır. T.R. Aras'ın burada açıkladığı man-
tığa göre, madem ki Türkiye istediğini elde etmiştir, dost-
ları ve hatta öteki devletler için de ayni şeyleri temenni 
etmek gerekmektedir. Görüleceği gibi, T.R. Aras'm bu söz-
leri kesin bir irade açıklamasından çok, coşku dolu bir si-
yasal açıklama niteliğindedir. 

Bununla birlikte, T.A. Aras'm gerçekten söylediği bu 

5 0 



sözleri görmemezlikten gelmek olanağı yoktur. Bu neden-
le, bir dışişleri bakanının bu türden açıklamalarının hu-
kuksal anlamını ve değerini saptamak gerekmektedir. Bu 
konuda şunu bildirerek başlamada yarar vardır. Uluslar-
arası hukuk açısından bir dışişleri bakanı dışa karşı özel 
bir yetkilendirmeye gerek kalmadan Devleti adına her tür-
lü girişimde bulunma ve andlaşma görüşmeleri yapma 
yetkisi bulunduğu kabul edilen kişidir.104 Ancak, andlaş-
ma yapılması girişiminde bulunmak, görüşmelerine katıl-
mak ya da kaleme alınan andlaşma metnini imzası ile sap-
tamak başka bir şey, bir andlaşma ile bir devletin bağlan-
ması başka birşeydir. Bilindiği gibi, uluslararası hukuk 
genellikle bir andlaşmanın bağlayıcı olabilmesi için onay-
lama gibi ek işlemlerin gerçekleştirilmesini öngörmekte-
dir. Dolayısıyla, bir dışişleri bakanının herhangi bir açık-
lamasının bir andlaşma gibi Devletini bağlayıcı sonuçlar 
doğurması olasılığı ancak uluslararası hukukun koşulları-
nı iyice belirlediği durumlarda söz konusu olmaktadır. Bu 
çerçevede bir dışişleri bakanının bir andlaşmanın yorum-
lanmasına ilişkin sözlerinin değerini araştırdığımız zaman, 
aksine veriler bulunmadıkça, doğal olarak bunların o Dev-
letin resmi yorumunu oluşturması gerekmektedir. Zira, 
uygulanan uluslararası hukuka göre, eğer ulusal hukuk ya-
saklamamış ise, bir dışişleri bakanının yapacağı andlaş-
maların imzası ile bile Devletini bağlayabileceği kabul 
edilmektedir.105 Dolayısıyla, kimi koşullarda Devletini bağ-
layıcı andlaşmalar yapma yetkisi ile bile donatılan bir ki-

1 0 4 örneğin, 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, mad. 
7/2,a. Bugünkü mevzuatımız da ayni yöndedir: Bkz. 5.5.1969 
gün ve 1173 sayılı "Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi 
ve Koordinasyonu Hakkında Kanun", R.G., 17 Mayıs 1969, Sa-
yı 13201. , 

1 0 5 Örneğin, 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, mad. 
46 ve mad. 7/2,a. 



şinin bunların Devleti adına resmi yorumu konusunda da 
en yetkili kişilerden biri olması doğaldır. 

Ancak, bir andlaşmanm yorumunun, Yunan Hükü-
metinin bu olayda ileri sürdüğü gibi, bütün tarafları  bağ-
layıcı nitelikteki gerçek yorum (authentic interpretation) 
olarak kabul ,edilmesi için bunun bu andlaşmamn taraf-
larının hepsince yapılması ya da kabul edilmesi gerekmek-
tedir.106 Oysa, T.R. Aras'ın sözleri Montreux Sözleşmesine 
ilişkin olarak Türkiye'nin resmi yorumunu oluştursa id' 
bile, bu yorumun Sözleşmenin bütün öteki taraflarınca  ka-
bul edildiğini gösteren hiçbir veri yoktur. Dolayısıyla da, 
böyle bir yorumun Montreux Sözleşmesinin bütün taraf-
larınca uyulması zorunlu bir sonuç doğurması söz konusu 
değildir. Bu vesileyle özellikle vurgulamakta yarar olan 
bir konu da, son yıllarda zaman zaman NATO çerçevesin-
de de Limni nedeniyle ele alman bu konudaki Yunanis-
tan' ın iddiası Montreux Sözleşmesinin NATO üyesi taraf-
larınca kabul edilse bile, Montreux Sözleşmesinin NATO 
dışı öteki tarafları  da bu yoruma katılmadıkça yine Sözleş-
menin gerçek yorumunu (authentic interpretation) oluş-
turamayacaktır .1 0 7 

Bu durumda T.R. Aras'ın sözlerinin herhangi bir hu-
kuksal etkisi olabilmesi için gerek Türkiye'nin gerekse 
Yunanistan'ın kesin ve istikrarlı bir biçimde Aras'ın söz-
lerine Yunanistan'ca atfedilen  doğrultuda davranmış ol-
ması gerekmektedir. Nitekim, uygulanan uluslararası hu-
kuk bir andlaşmanm taraflarının  daha sonraki tutumla-
rının ve uygulamalarının anılan tarafların  andlaşmaya 

1 0 8 örneğin bkz. Ch. Rousseau, a.g.y., s. 242-243; I. Paenson, Manual 
of  the terminology of  public international law (peace) and 
international organizaticns, Brussels, Bruylant, 1983, s. 292; 
H. Pazarcı, a.g.y., s. 167-168. 

1 0 7 Ch. Rousseau, a.g.y., s. 243. 



ilişkin iradelerinin kanıtını oluşturduğunu kabul etmek-
tedir.108 Bu çerçevede, taraflardan  birinin bir andlaşmaya 
ilişkin yapacağı açıklamalarının onun yükümlülüklerini 
belirlemede önemli bir kanıt oluşturacağı benimsenmek-
tedir.109 Hatta, bir andlaşmanın yorumuna ilişkin olarak1 

taraflardan  birinin yapacağı tek-taraflı  bir bildiri aracılı-
ğıyla kendisine birtakım ek yükümlülükler getirmesi du-
rumunda, bu bir tür yeni bağlantı olarak bile değerlen-
dirilmektedir.110 Ancak, bir bildiri ya da açıklamaya bu 
tür hukuksal etkiler atfedilebilmesi  için tarafların  daha 
sonraki davranışlarının da bu bildiri ya da açıklamanın 
anlamına aykırı düşmemesi gerekmektedir. Başka bir de-
yişle, bir tarafın  birbiriyle çelişen davranışlarının ve bil-
dirilerinin varlığı durumunda, bunlardan yalnız bir ya da 
birkaçına dayanarak hukuksal bakımdan geçerli bir kanı 
oluşturulması olanağı yoktur. Nitekim, Uluslararası Sürekli 
Adalet Divanı Brezilya Borçları Davası 'na ilişkin kararın-
da genel olarak tarafların  sonraki davranışlarının geçerli 
bir yorum ölçütü oluşturabilmesi için bunların bir tek so-
nuca götürmesi gerektiğini bildirmektedir.111 Yine, Ulus-

1 0 8 örneğin bkz. Lord McNair, a.g.y., s. 424-431; R. Bernhardt, 
Die Auslegung völkerrechtlicher Vertrâge, Köln und Berlin, 
Cari Heymans, 1963, s. 126-132. 

1 0 9 Örneğin, Uluslararası Adalet Divanı Güney-Batı Afrika'nın 
Uluslararası Statüsü konusuna ilişkin danışma görüşünde Gü-
ney Afrika  Birüği'nin Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Millet-
ler önünde manda rejimine ilişkin yükümlülüklerinin sürdü-
ğünü belirten çeşitli bildirilerini onun manda rejimi konusun-
daki iradesinin kanıtı olarak değerlendirmiştir: Bkz. C.I.J., 
Recueil, 1950, s. 135. 

1 1 0 Örneğin, Fransız-ltalyan Uzlaştırma Komisyonu Fransız Hü-
kümetinin 1947 Barış Andlaşmasma ilişkin bir tek-taraflı  bil-
dirisini bu yönde değerlendirmiştir: Aktaran R. Bernhardt, 
a.g.y., s. 127, dipnot 617. 

1 1 1 C.PJ.I., Recueil, Serie A/B, nos. 20-21. s. 119, aktaran Spender, 
in C.I.J., Recueil, 1962, s. 189. 



lararası Adalet Divanı Ambatielos (Ön Sorunlar) Dava-
sı'na ilişkin kararında tarafların  bir bildirisi ile birlikte 
"istikrarlı irade"lerini yorumuna temel olarak almıştır.112 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, bir devletin bir and-
laşmaya ilişkin olarak yaptığı yorumun öteki taraf  dev-
letlerce o devlete karşı ileri sürülebilmesi için en azından 
bunu ileri süren devletlerin de aynı konuda tutarlı bir 
davranış içinde bulunmuş olmaları gerekmektedir. Zira, 
bir devletin bir andlaşmaya ilişkin açıklamasının hukuk-
sal etki doğurması, ister yorum usulu çerçevesinde irade-
sinin bir kanıtı olarak, ister andlaşmanın ötesinde yüküm-
lülükler doğuran yeni bir bağlantı olarak değerlendirilsin, 
her haliyle öteki tarafça  kabul edilmiş olmasına bağlıdır. 
Eğer, karşı taraf  bu tür bir açıklama ile kendi yönünde 
hak ve yükümlülükler doğduğu konusunda çelişkili tu-
tumlar içinde bulunursa, o zaman bu devletin böyle bir 
iddiada bulunması olanağı kalmayacaktır. Çünkü böyle 
bir durumda iki şeyden biri gerçekleşmiş demektir. Ya bu 
devletin kendisinin de iddia ettiği verilere ilişkin kuşku-
ları vardır, ya da tarafların  daha sonraki ortak tu tumu ile 
önceden kabul etmiş oldukları hak ve yükümlülükleri de-
ğişmiştir. Her iki halde de tutarsız davranışların sahibi 
devletin bundan sonra iddia ettiği durumu kanıtlaması 
olanağı ortadan kalkmış olmaktadır. Oysa, Limni ve Se-
madirek adalarının askerden arındırılmış statülerine iliş-
kin olarak bugün Yunanistan'ın ileri sürdüğü iddiası, yu-
karıda belirtildiği gibi, kendisinin başka tutumları ile çe-
lişkili durumdadır. Nitekim, bugün T.R. Aras'm 1936'daki 
sözlerine dayanarak Limni'nin askerden arındırılmış sta-
tüsünün ortadan kalktığım ileri süren Yunanistan, 2 Ni-
san 1969 tarihli bir Türk notasında anılan adaların Yuna-
nistan tarafından  askerleştirildiğinin bildirilmesi üzerine, 

1 1 2 C.I.J., Recueil, 1952, s. 45. 



10 Mayıs 1969 tarihli cevabi notasında andlaşmalara say-
gılı olduğunu belirttikten sonra bu adayla ilgili olarak 
açıkça şunu bildirmektedir: 

"Bu adanın havaalanında yapılmakta olan çalışmalar si-
vil havacılığın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere gerçek-
leştirilmektedir". 

Bu cevabi notadan da anlaşılacağı gibi, 1969'da Yunanis-
tan Limni adasının havaalanında yaptığı çalışmaları sivil 
ihtiyaçlarla açıklamağa çalışmakta ve Limni'nin askerden 
arındırılmış statüsünün sona erdiği iddiasında bulunma-
maktadır. Kaldı ki Türkiye'nin 2 Nisan 1969 tarihli notasın-
da Limni ve Semadirek adalarından "ilgili andlaşmalarca 
tam bir askerden arındırılmış statü altına koyulan" diye 
söz edilmesine karşılık olarak da Yunanistan herhangi bir 
aksi iddiada bulunmamıştır. Tarafların  Montreux Sözleşme-
sinin Limni ve Semadirek'e ilişkin hükümlerini ve etki-
sini yorumlama konusunda sonraki tu tum ve davranışları 
değerlendirilirken, Yunanistan'ın bu notası T.R. Aras'ın 
sözlerinden daha az değerde bir kanıt değildir. Üstelik, da-
ha sonraki bir tarihteki anlayış ve durumu saptaması ne-
deniyle, eğer 1930'lu yıllarda bir ara Türkiye tarafından 
anılan adaların askerleştirilebileceği kabul edilmiş olsa bi-
le, 1969 notaları tarafların  yeni bir yükümlülülük rejimini 
kabul ettiklerinin kanıtı olarak ileri sürülebilecektir. Bu 
nedenlerle Yunanistan'ın T.A. Aras'ın 1936'daki sözlerine 
dayanarak Limni ve Semadirek'in askerleştirilmesinin ka-
bul edildiğini ileri sürmesinin hukuksal geçerliliği yoktur. 

d) Lozan Barış Andlaşmasının 12. Maddesi ve 
Yorumu 

Öte yandan, bir an için Montreux Sözlemesinin Lozan 
Boğazlar Sözleşmesini tümüyle sona erdirdiği kabul edilse 
bile, yürürlükte olan Lozan Barış Andlaşmasının 12. mad-



desi çerçevesinde Limni ve Semadirek'in askerden arın-
dırılmış statülerinin sürmesi gerekmektedir. Çünkü, ne 
Montreux Sözleşmesinde ne de Konferansın  tutanak ve 
belgelerinde Montreux Sözlemesinin Lozan Boğazlar Söz-
leşmesinin yerine koyulacağı öngörülürken, her haliyle 
bunun Lozan Barış Andlaşmasının ilgili hükümlerini de 
soııa erdireceğine ilişkin hiçbir veri yoktur. Yine, Mont-
reux Sözleşmesinde açıkça ya da dolaylı yoldan Limni ve 
Semadirek'in askerden arındırılmış statülerinin sona erdi-
rildiğine dair hiçbir hüküm yer almadığına göre, andlaş-
malar hukukunun ayni taraflar  arasında ayni konuda son-
raki andlaşmanm hükümlerinin önceki andlaşmalarm ken-
disine aykırı düşen hükümlerini üstü kapalı olarak orta-
dan kaldırdığı kuralını1 1 3 ileri sürmek olanağı yoktur. Çün-
kü ortada ayni konuda birbirleriyle çatışan ve birlikte uy-
gulanmaları olasılığı bulunmayan değişik içerikli iki hük-
mün varlığı söz konusu değildir. Burada varolan, bir yan-
da bir andlaşmanm açık hükmü, öte yanda ise kimi tar-
tışmalı verilere dayanarak Yunanistan'ın ileri sürdüğü bir 
yorumdur. 

C.P. Economides, Lozan Barış Andlaşmasının 12. mad-
desi yürürlükte bulunsa ve Limni adasının askerden arın-
dırılmış statüsünü öngörmüş olsa bile, bu hükmün yalnız-
ca bir ilkeyi teyid ettiğini ve bunun somut etkiler doğur-
masının Limni bakımından Lozan Boğazlar Sözleşmesi hü-
kümleri ile gerçekleştirildiğini bildirmekte ve dolayısıyla 
Lozan Boğazlar Sözleşmesinin düşmesine bağlı olarak bu 
hükmün de sona erdiğini ileri sürmektedir.114 Bu görüş de 
varolan verilerin ışığında hukuksal geçerliliği olmayan 
bir niteliktedir. Çünkü, herşeyden önce, bir andlaşma çer-

1 1 3 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, mad. 59/1,b 
Bu iddia için bkz. C.P. EconomidĞs, a.g.m., s. 14. 

1 1 4 C.P. Economides, a.g.m., s. 13-14. 



çevesinde kabul edilen yükümlülüklerin hukuksal değeri, 
onlarm uygulanabilirlikleri sorunundan ayrı birşeydir. Yü-
rürlükteki her andlaşma, Pacta sunt servanda ilkesine uy-
gun olarak, tarafları  bağlar ve onlarca iyi niyetle uygu-
lanmak zorundadır.115 Böyle bir durumda, eğer bir andlaşr-
manın hükümleri fiilen  uygulanabilir nitelikte değilseler, 
o zaman tarafların  bu genel yükümlülükleri çerçevesinde 
bunun nasıl fiilen  uygulanacağının yollarını aramaları ge-
rekmektedir. Ama, her haliyle, fiilen  uygulanması olanağı 
yok diye açıkça kabul edilen bir yükümlülüğün sona er-
mesi beklenemez. Zira, bu ayni zamanda bir andlaşmanın 
etkinlik ilkesinin (rule of  effectiveness,  principe de l'effet 
utile) de gereğidir.116 Nitekim, bir Amerikan-İngiliz Ha-
kemlik Komisyonu Cayuga Hintlilerinin İstekleri Dava-
sı 'na ilişkin 1926 tarihli bir kararında, AJB.D.'nin bir and-
laşma maddesine ilişkin olarak bunun yalnızca sözde (no-
minal) bir hüküm olduğunu ve belirlenmiş hiçbir uygulan-
masının (any definite  application) amaçlanmadığını ileri 
sürmesinin kabul edilemeyeceğini bildirmiştir.117 

i 

e) Tarafların  Uygulamaları ve Hukuksal Anlamı 

Yunanistan'ın Montreux. Sözleşmesinin Limni ve Se-
madirek'in askerden arındırılmış statüsüne son verdiği yö-
nünde ileri sürdüğü bir başka gerekçesi de her iki Dev-
letin 1936'dan başlayarak Boğaz-önü adalarına ilişkin uy-
gulaması olmaktadır. Yunanistan, Türkiye'nin Montreux 
Sözleşmesinden sonra Bozcaada ve Gökçeada'yı askerleş-
tirdiğini ileri sürmekte ve bunu Montreux Sözleşmesinin 
Lozan Boğazlar Sözleşmesinin tüm askerden arındırmaya 
ilişkin hükümlerine son verdiğinin kanıtı olarak göster-

1 1 5 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, mad. 26. 
1 1 8 Bu ilke konusunda bilgi için bkz. H. Pazarcı, a.g.y., s. 171. 
1 1 1 Aktaran Lord McNair, a.g.y„ s. 384-385. 



mektedir.116 Yunan görüşünün temelinde, gerek Lozan Bo-
ğazlar Sözleşmesinde gerekse Lozan Konferansı  tutanak-
larında bu dört adamn birlikte ele alınmasına bağlı ola-
rak onların geleceğinin ayni biçimde çizilmesinin gerek-
tiği yatmaktadır. Oysa, her ne kadar bu dört ada Lozan'da 
birlikte ele alınmışlarsa da bu onların hukuksal statüleri-
nin daha sonraki gelişmeler karşısında ayni biçimde de-
ğerlendirileceği anlamına gelmemektedir. Birçok veri bu 
yönde ciddi kanıtlar oluşturur niteliktedir. 

En başta, Montreux Sözleşmesinin Başlangıç bölümün-
de yeni sözleşmenin Türkiye'nin güvenliği çerçevesinde ya-
pıldığının ve Lozan Boğazlar Sözleşmesine son verdiğinin 
bildirilmesi Bozcaada ve Gökçeada ile Limni ve Semadi-
rek adalarının hukuksal statülerinin ayrı değerlendirilme-
sini doğrulamaya yeter niteliktedir. Çünkü, Montreux Söz-
leşmesi ile askerleştirilmenin kabulü yalnızca Türkiye'nin 
güvenliği lehine olmuştur. Ancak, Yunanistan'ın ileri sür-
düğü gerekçesinin bir an için doğru olduğu ve Montreux 
Sözleşmesinin Lozan Boğazlar Sözleşmesini tümüyle orta-
dan kaldırdığı kabul edilse bile, Lozan Barış Andlaşması-
nın 12. maddesi çerçevesinde yine Bozcaada ve Gökçeada 
ile Limni ve Semadirek'in değişik hukuksal statülerde bu-
lunması gerekmektedir. Zira, anılan 12. madde büyük 
devletlerin 1914 kararma dayanarak Yunanistan'a bırakı-
lan öteki adalar yanında Limni ve Semadirek'in de asker-
den arındırılmış bir statüye konulmasını öngörürken, Boz-
caada ve Gökçeada'nın bu çerçevede ayni statüye bağımlı 
olmasını kabul etmemektedir. Kaldı ki, 12. maddenin açık 
ayırımı dışında, 1914 kararı da Bozcaada ve Gökçeada'nın 
Meis ile birlikte Türkiye'ye bırakılmasını öngördükten son-
ra, yalnızca Yunanistan'a bırakılan adaların askerden arın-
dırılması koşulunu getirmektedir. 

1 1 8 C.P. Economidös, a.g.m„ s. 11. | • 



Yunanistan'a göre Montreux Sözleşmesinin Limni ve 
Semadirek'in askerleştirilmesine izin verdiğinin uygula-
maya dayanarak ileri sürülebilen ikinci kanıtı ise, kendi-
sinin bu adaları 4 Nisan 1937 tarihli bir Krallık kararna-
mesi ile "tahkim edilmiş gözetim altında bölge" (fortified 
area under surveillance) ilan etmesi olmaktadır. Bu konu-
daki Yunan görüşünün temelinde, o dönemde askerleştir-
menin yapılmasına itiraz edilmemesinin anılan adaların 
askerden arındırılmış statüsünün ortadan kalktığını gös-
terdiği düşüncesi yatmaktadır. Ancak, Yunanistan'ın bu 
görüşü de birçok bakımdan hukuksal geçerlilikten yok-
sundur. Bir kere, 1937 kararnamesi ile Yunanistan'ın ger-
çekten anılan adaları askerleştirip askerleştirmediğinin 
araştırılması gerekmektedir. Zira, "tahkim edilmiş" teri-
minin kullanılmış olması kendi başına bir kanıt oluştur-
mak durumunda değildir. Oysa, Yunanistan 1969 yılında-
ki Türkiye'nin adaların Yunanistan'ca andlaşmalara aykırı 
olarak askerleştirilmesini bildiren notasına verdiği cevabi 
notada, Limni'nin adını da açıkça vererek, andlaşmalara 
aykırı herhangi bir tahkimatta bulunmadığını bildirmek-
tedir. Bu da Yunanistan'ın anılan adaları askerleştirmeğe 
hakkı olmadığım üstü kapalı kabul ettiğinin göstergesi ol-
maktadır. İkinci olarak ise, Yunanistan 1936'dan bu yana 
bu açıdan istikrarlı ve tutarlı bir tu tum içinde olsaydı bi-
le, onun bu tek-taraflı  tu tumu sonucu bir andlaşmanm yo-
rumunun öteki taraflarca  kabul edildiğini göstermesi ola-
sılığı çok zayıf  ve hatta yoktur.1 1 8 Çünkü, bir andlaşmanm 
daha sonraki uygulamalar sonucu ortaya çıkan verilere da-
yanarak geçerli bir biçimde yorumlanmasında temel ilke, 
bunun tarafların  ortak iradesini yansıtması olmaktadır. 

1 1 9 Örneğin bkz. Spender'in Birleşmiş Milletlerin Kimi Harcama-
ları konusuna ilişkin Uluslararası Adalet Divanı danışma gö-
rüşüne ekli kişisel görüşü, C.I.J., Recueil, 1962, s. 190; Lord 
McNair, a.g.y„ s. 427. 



Unutmamak gerekir ki, bir andlaşmanın tek-taraflı  bir tu-
tum ile yorumunun, bu tarafın  hukuka aykırı olarak yü-
kümlülüklerini değiştirmek ya da bunlardan kurtulmak 
sonucunu doğurması olasılığı da vardır. Oysa, Fransız-Mek-
sika Hakemlik Komisyonunun 1929'daki bir kararında bil-
dirdiği gibi, "bir hukuk genel ilkesine göre hiç kimse hu-
kuksal yükümlülüklerini yerine getirmemek yoluyla ken-
di lehine sonuçlar çıkaramaz".120 

Bütün bu nedenlerden dolayı Yunanistan'ın Limni ve 
Semadirek adalarını askerleştirilmesinin kabul edildiği yo-
lunda sağlam hiçbir kanıt yoktur. Buna karşılık, aksini 
gösteren çeşitli andlaşma hükümleri varlıklarını sürdür-
mektedir. 

III. Oniki Adalara İlişkin İddia ve Eleştirisi 

Yine genel bir biçimde adaların askerden arındırma 
hükümlerinin sona ermesi ididasına ek olarak kimi ya-
zarların, İtalya'nın 1950'lerdeki ülkesini askerleştirilmesi 
paralelinde, Oniki Adaların da askerleştirilebilme hakkı-
nın doğduğunu ileri sürdükleri görülmektedir. 

İtalya 8 Aralık 1951 tarihinde 1947 Barış Andlaşması-
nm imzacısı olan 20 devlete bir nota göndererek anılan 
andlaşma ile kabul ettiği askerden arındırma hükümleri-
nin değişen köklü koşullar çerçevesinde gereksiz olduğu-
nu bildirmiş ve 1947 Andlaşmasmın gözden geçirilmesini 
istemiştir.121 İtalya'nın bu isteğine 21 Aralik 1951'de aşa-
ğıdaki 13 devlet olumlu cevap vermiştir: A.B.D., İngilte-
re, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Hollanda, Güney 
Afrika  Birliği, Kanada, Belçika, Hindistan, Brezilya, Mil-
liyetçi Çin ve Yunanistan.122 Bunlara daha sonra Andlaş-
1 2 0 Aktaran Ch. Rousseau, a.g.y., s. 382. 
1 2 1 Bilgi için bkz. Ph. Drakidis, Revue Hellenique (a.g.m.), s. 74. 
1 2 2 Bkz. ayni yapıt, s. 75. 



maya katılan Meksika, Irak ve Tunus da eklenmiştir. Bu-
na karşılık, Sovyetler Birliği başta olmak üzere Polonya 
ve Macaristan bunu açıkça reddetmişler ve Arnavutluk 
ile Yugoslavya da bunu kabulü birtakım koşullara bağla-
mışlardır.123 Andlaşmanın imzacısı bulunan Beyaz Rusya 
ve Ukrayna ise zaten 1947 Andlaşmasmı sonradan onayla-
mamış bulunmaktaydılar.1 2 4 Andlaşmanın taraflarından 
Etiyopya ise herhangi bir bildirimde bulunmamıştır.1 2 5 Ph. 
Drakidis bu durumu yaygın bir consensus'ün kanıtı ola-
rak değerlendirmekte126 ve İtalya için kabul edilen bu du-
rumun Oniki Adalar konusunda Yunanistan bakımından 
da geçerli olduğunu ileri sürmektedir.127 Anılan yazar, ay-
rıca, 14 Mayıs ' 1955'te Varşova Paktının imzalanması ile 
1947 Paris Barış Andlaşmaları ile Bulgaristan, Macaristan 
ve Romanya için de askerden arındırma hükümlerinin fii-
len düşmesini 1947'de oluşturulan bütün askerden arındır-
ma hükümlerinin düştüğünü teyid eden bir ek veri olarak 
değerlendirmektedir.128 

İtalya'nın askerden arındırılmasına ilişkin Paris And-
laşması hükümlerinin düşüp düşmediği konusu hukuksal 
bakımdan birçok tartışmaya yer verir nitelikte olup, bir 
hukuksal örnek oluşturmaktan uzaktır. Kaldı ki İtalya'nın 
bu konudaki durumu ile Oniki Adaların durumu birçok 
bakımlardan farklılıklar  göstermektedir. En başta, İtalya 
ve Bulgaristan, Macaristan gibi devletlerin ülkelerinin 
1947 Paris Barış Andlaşmaları ile askerden arındırılma-

1 2 3 Bkz. ayııi yapıt, s. 75-76. 
1 2 4 Bkz. ayni yapıt, s. 76. 
1 2 5 Bkz. ayni yapıt, s. 75. 
1 2 6 Ayni yapıt, s. 76. 
1 2 7 Ayni yapıt, s. 78; Dsfense  Nationale (1933), s. 132-133. 
1 2 8 Defense  Nationale (1983), s. 132; Revue Helleniqu,e (a.g.m.), 

S. 77, 78. 



larının nedeni bu eski düşman devletleri cezalandırma ve 
savaştan sonra daha iyi denetleyebilme amacından kay-
naklanmaktadır.1 2 9 Buna karşılık, Oniki Adaların Yuna-
nistan'a bırakılırken askerden arındırılmasının nedeni Tür-
kiye'nin güvenliği olmaktadır. Bu, 1947 Paris Andlaşma-
sının 14. maddesini oluşturan önerinin sahibi olan A.B.D.'-
nin temsilcisi Byrnes tarafından  da değişik çerçevelerde be-
lirtilmiştir. Nitekim, Müttefik  Devletler Konseyinin bir otu-
rumunda Byrnes, bu adaların Yunanistan'a devri söz ko-
nusu iken bunların "Lozan andlaşması hükümleri anla-
mında askerden arındırılması" gerektiğini hatır latmak su-
retiyle dolaylı olarak Lozan'da genel bir biçimde adalar 
konusunda kabul gören Türkiye'nin güvenliği nedenim ta-
nımış olmaktadır.130 Yine, Müttefikler  Konseyinin 14 Ey-
lül 1945 toplantısında Byrnes Meis adasının Türkiye'ye bı-
rakılmamasınm yaratacağı güvenlik sorununa değinirken, 
bu adaların askerden arındırılmasının Türkiye'nin güven-
liğini sağladığım bildirmekte ve böylece Türkiye'nin gü-
venliğinin bu konuda hesaba katılan temel öğe olduğunu 
ortaya koymuş olmaktadır.131 

Ancak, İtalya'nın durumu ile Oniki Adaların durumu-
nu farklı  kılan ikinci bir neden ise, bu adaların coğrafi 
konumlarına bağlı olarak getirilen objektif  statü olmak-
tadır. Nitekim, uygulanan uluslararası hukukta uluslara-
rası deniz ve akarsu yollarına ilişkin olarak objektif  statü 
yaratan ve böylece taraflar  dışında üçüncü devletler de 
dahil erga omnes herkesi bağlayan birtakım andlaşmalara 
rastlanmaktadır.1 3 2 Ege'deki Oniki Adalar da, Türkiye'ye 
1 2 9 özellikle bkz. 1947 Paris Barış Andlaşmasının Başlangıç bölü-

mü, birinci paragraf:  U.N., Treaties..., s. 5 (fr.) 
1 3 0 Conf.  de Paris, vol. 139, s. 29. 
1 3 1 Ayni yapıt, vol. 135, s. 71. 
1 3 2 Örneğin, Süveyş Kanalının, Panama Kanalının ve Türk Bo-

ğazlarının rejimini düzenleyen andlaşmalar gibi. 



yakınlıkları ve dolayısıyla getirdikleri güvenlik sorunları-
nın yanında, ayrıca, çok önemli bir uluslararası deniz yo-
lu üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle, Oniki Adaların 
1947 Paris Andlaşması ile askerden arındırılmasını birçok 
Batılı yazar bilimsel olarak değerlendirdiklerinde objektif 
statü altında bir durum olarak görmektedir. Örneğin, F.A. 
Vali, gerek 1923 Lozan gerekse 1947 Paris andlaşmaları ile 
doğu Ege adalarına getirilen askerden arındırma hüküm-
lerinin irtifak  hakkı niteliğinde olup objektif  statü yarat-
tığım kabul etmektedir.133 

Bu durumda Oniki Adaların statüsü ile İtalya'nın as-
kerden arındırılmış statüsü arasında bir paralellik kurmak 
geçerli bir gerekçe oluşturamamaktadır. 

B. Meşrû Savunma Hakkı ve Türkiye'nin 1947 Paris 
Andlaşmasına Taraf  Olmaması Konularında 

I. Meşrû Savunma Gerekçesi ve Eleştirisi 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle doğu Ege adalarının 
askerden arındırılmış statüsünü düzenleyen Lozan And-
laşması ve 1947 Paris Andlaşması hükümlerinin halen yü-
rürlükte bulunması karşısında, son yıllarda Yunan yazar-
ların bütün doğu Ege adalarının silahlandırılmasını, Bir-
leşmiş Milletler Andlaşmasının 51. maddesinde yeralan 
meşrû savunma hakkı ile doğrulamağa çalıştıkları görül-
mektedir.134 Bu çerçevede ileri sürülen gerekçe ise, özel-
likle 1974 Kıbrıs olaylarından bu yana Türkiye'nin doğu 
Ege adalarını tehdit ettiği ve böyle bir tehlikeye karşı da 
Yunanistan'ın anılan adalarda B.M. Andlaşmasının 51. 
1 3 3 F.A. Vali, Servitudes of  international law, London, Stevens, 

2nd ed„ 1958, S. 270-272. 
1 3 4 Örneğin, Threat in the Aegean, s. 32; Ph. Drakidis, Revue 

Hellenique (a.g.m.), s. 45. 



maddesinde tanınan meşrû savunma hakkına dayanarak 
birtakım askeri önlemler aldığı olmaktadır. Ancak, Yu-
nanistan'ın daha çok gayrî-resmî bir biçimde ileri sürdü-
ğü bu gerekçenin de hukuksal hiçbir dayanağı bulunma-
maktadır. 

Herşeyden önce, meşrû savunma hakkı kavramı, ge-
rek uluslararası hukuktaki genel anlamında gerekse B.M. 
Andlaşmasındaki anlamında, silahlı saldırı karşısında ka-
lan bir devletin ayni yöntemlerle kendisini korumasını 
belirtmektedir.135 Genel olarak kabul edildiği136 ve B.M. 
Andlaşmasmın 51. maddesinin de açıkça bildirdiği gibi, 
meşrû savunma hakkı "doğal" bir hak olup, koşullar ye-
rine geldiği zaman kullanılması için herhangi bir izin ge-
rekmemektedir. Bu hakkın bütün andlaşmalarda da üstü 
kapalı olarak kabul edilmiş olduğu düşünülmektedir.137 

Yukarıda çizilen genel çerçeveye uygun olarak B.M. 
Andlaşmasmın 51. maddesi üye devletlere meşrû savunma 
hakkını tanırken bu hakkı kullanmanın ilk koşulu olarak 
6İlahlı bir saldırıya hedef  olunması gerektiğini öngörmek-
tedir. Yazarlar da B.M. Andlaşmasına göre meşrû savun-
ma hakkının kullanılmasına yalnızca silahlı saldırıya uğ-
ranıldığı zaman izin verildiği konusunda görüş birliği için-
dedir.138 Hangi eylemlerin saldın olarak kabul edilmesi ge-
1X5 Örneğin bkz. Ch. Rousseau, Le droit des conflits  armes, Pa-

ris, Pedone, 1983, s. 577; Dictionnaire de la terminologie du 
droit international (a.g.y.), s. 360-361. 

1 3 6 Bkz. Ch. Rousseau, a.g.y. (Conflits),  s. 578-579. 
1 3 7 Örneğin, Briand-Kellogg Sözleşmesinin hazırlanması sırasında 

A.B.D.'nin 23 Haziran 1928 tarihli notası. Metin için bkz. 
R.G.D.I.P., 1929, s. 679. 

1 3 3 Örneğin, L.M. Goodrich et E. Hambro, Commentaire de la 
Charte des Nations Unies, Neuchâtel, La Bacönniere, 1946, s. 
268; J.L. Kunz, "Individual and collective self-defense  in ar-
ticle 51 of  the Charter of  the United Nations", A.J.I.L., 1947, 
s. 877. 



rektiği konusunda ise, B.M. Genel Kurulunun 14 Aralık 
1974 tarihli ve 3314 (XXIX) sayılı kararı şu eylemleri sal-
dırı olarak nitelemektedir: i) bir devlet ülkesinin silahlı 
istilası, askeri işgali; ii) ülkenin bombardımanı; iii) li-
manların ablukası; iv) bir devletin kara, deniz, hava kuv-
vetlerine ve ticaret gemilerine, uçaklarına saldırılması; v) 
ülkede bulunan yabancı askeri kuvvetlerin andlaşmalara 
aykırı olarak kullanılması; vi) bir ülkedeki yabancı kuv-
vetlerin başka bir devlet ülkesine karşı saldırmasına izin 
verme; vii) bir başka devlete karşı çeteler, silahlı guruplar 
ya da paralı askerler gönderme.139 Görüleceği gibi, saldın 
tanımı herhangi bir tehdit durumunu kapsamamaktadır. 
Yazarlar da saldırı tehdidinin B.M. Andlaşmasınm 51. mad-
desinde öngörülen meşrû savunma hakkını kullanmaya 
izin vermediğini kesin bir dille kabul etmektedir.140 

Öte yandan, B.M. Andlaşmasınm 51. maddesine göre, 
meşrû savunma hakkının kullanılmasında ikinci koşul, bu 
hakka dayanarak gerçekleştirilen bütün önlemlerin Güven-
lik Konseyine bildirilmesi ve onun bu konuda alacağı ka-
rarlara uyulması olmaktadır. Yazarlar da bu ikinci koşu-
lun temel niteliğini vurgulamaktadır.1 4 1 

Özetlersek, meşrû savunma kavramının B.M. Andlaş-
masınm 51. maddesi ile belirlenen iki özelliği şunlar olmak-
tadır: i) meşrû savunma hakkı yalnızca silahlı saldırı kar-
şısında başvurulabilecek yine silahlı savunma hakkının 
1 3 3 Madde 3. Saldırıyı tanımlayan karar metni için bkz. R.G.D.I.P., 

1975, s. 261-264. Tanımla ilgili bilgi için bkz. S.L. Meray, Ulus-
lararası Hukuk ve Uluslararası Örgütler El Kitabı, Ankara, 
S.B.F. Yayım, 2. bası, 1979, s. 244-246. 

1 4 0 Örneğin, J.L. Kunz, a.g.m„ s. 878; K. Kelsen (revised by R.W. 
Tucker), Principles of  international law, New York, Holt, 
Rinehart and Winston, 2nd. ed., 1966, s. 62, 65-67. 

1 4 1 Örneğin, L.M. Goodrich et E. Hambro, a.g.y., s. 268; H. Kelsen, 
a.g.y., s. 63. 



kullanılmasıdır; ii) sürekli bir kullanımı söz konusu ol-
mayıp, B.M. Güvenlik Konseyi olaydan bilgi sahibi kılın-
dıktan sonra bu hakkın kullanımının sona ermesi ve Gü-
venlik Konseyi kararlarına uyulması gerekmektedir. 

Görüleceği gibi, Yunanistan'ın doğu Ege adalarını and-
laşmalara rağmen silahlandırabilmesi için bu özelliklerde-
ki bir meşrû savunma hakkı herhangi bir hukuksal daya-
nak oluşturmaktan uzaktır. Zira, en başta, Yunanistan do-
ğu Ege adalarını savunmasını gerektiren herhangi bir sal-
dırı olayı karşısında bulunmamaktadır. Yalnızca tehdit, 
doğru bile olsa, bu hakkın kullanılmasına izin vermemek-
tedir. İkincisi, meşrû savunma hakkı fiili  bir silahlı saldı-
rıya karşı yine fiilen  silahlı cevap vermeyi içerdiğine gö-
re, bu hak böyle bir durum doğmadan önce uluslararası 
yükümlülüklere aykırı olarak alınacak adaları silahlandır-
ma gibi herhangi bir savunma önlemini kapsamamakta-
dır. Başka bir deyişle, Yunanistan ancak fiili  bir saldırı 
karşısında yine fiili  olarak adaları savunmak için meşrû 
savunma hakkından yararlanabilecektir. Bu durumun dı-
şında kalan her türlü olasılıkta meşrû savunma hakkına 
dayanılarak önlemler alınması söz konusu olamaz. Üçün-
cüsü, B.M. Andlaşmasının 51. maddesinde öngörüldüğü bi-
çimiyle, meşrû savunma hakkının kullanımı geçici olup, 
bu hak kendiliğinden sürekli bir statü değişikliği yaratıl-
ması için dayanak oluşturamaz. Başka bir deyişle, Yuna-
nistan'a bir saldırı durumunda bile meşrû savunma hakkı 
Yunanistan'ın anında adalardan da yararlanarak savun-
masını yapmasına olanak verirken, daha sonra durumun 
Güvenlik Konseyine bildirilmesi ile bu hakkın kullanımı-
nın sona ermesi ve Güvenlik Konseyinin kararlarına uyul-
ması gerekecektir. Dolayısıyla, silahlı saldırı durumunun 
bile bu hakkın sürekli kullanımına izin vermemesine rağ-
men, yalnızca bir tehdit iddiası ile Yunanistan'ın andlaş-
malarla yükümlendiği doğu Ege adalarının hukuksal sta-



tüsünün tek-taraflı  olarak sürekli bir biçimde değiştirmesi 
hukuksal bakımdan düşünülemez. 

II. Türkiye'nin 1947 Paris Barış Andlaşmasını İleri 
Süremeyeceği Gerekçesi ve Eleştirisi 

Daha önceki verilerin de gösterdiği gibi, 1947 Paris Ba-
rış Andlaşmasının Oniki Adalara ilişkin askerden arındır-
ma hükümleri geçerliliklerini sürdürmektedir. Bu durum 
karşısında Yunanlı yazarlar giderek adaları ve Oniki Ada-
ları askerleştirilmelerini ve silahlandırmalarını başka hu-
kuksal gerekçelerle savunmağa çalışmaktadırlar. Bu çer-
çevede ileri sürülen gerekçe, 1947 Paris Barış Andlaşması-
nın 14. madde hükümleri yürürlükte bulunsa bile, Tür-
kiye bu Andlaşmaya taraf  olmadığına göre Yunanistan'ın 
Türkiye'ye karşı herhangi bir yükümlülüğünün bulunma-
dığı ve Türkiye'nin bu konuda hiçbir istekte bulunamıya-
cağı olmaktadır.142 Bu konuda ileri sürülen hukuksal ge-
rekçenin temelini ise, anılan yazarlara göre, 1969 Viyana 
Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin 34. maddesinde kabul 
edilen ilke oluşturmaktadır.143 Nitekim, sözkonusu mad-
dede de belirtildiği üzere, bir andlaşma, üçüncü devletin 
rızası olmadan, onun bakımından ne hak ne de yükümlü-
lük doğuramaz. Ancak, bu genel nitelikli ilkeye uygulanan 
uluslararası hukukta birtakım kuraldışılıklar kabul edil-
mektedir. Bunların bir tanesi, objektif  statü yaratan and-
malarm durumu olmaktadır. Uluslararası Adalet Divanı-
nın 11 Nisan 1949 tarihli Birleşmiş Milletler Hizmetinde 
Karşılaşılan Zararların Giderilmesi konusundaki danışma 
görüşünde de kabul ettiği gibi, objektif  bir statü yaratıl-

1 4 2 Bkz. A. Wilson, "The Aegeaıı dispute", Adelphi Papers, Wiııter 
1979/1980, No. 155, s. 16. Ayrıca bkz. Threat in the Aegean, 
s. 33. 

1 4 3 Ph. Drakidis, Revue Hellenique (a.g.m.), s. 68-69. 



ması durumunda bu erga omiıes geçerli olacaktır.144 Oysa, 
yukarıda da belirttiğimiz gibi, Oniki Adaların statüsü bir-
çok yazar tarafından  objektif  bir statü olarak değerlendi-
rilmektedir. Bu durumda Türkiye'nin, 1947 Andlaşması ile 
hiçbir hukuksal bağı bulunmasa ve hiçbir biçimde bu ko-
nuda iradesini açıklamamış olsa bile, Yunanistan'dan anı-
lan andlaşma hükümlerine uymasını isteme hakkı vardır. 

Bir andlaşmanın üçüncü devletler bakımından hukuk-
sal etki doğurmasının bir başka yolu ise, üçüncü devlet-
lerin bu andlaşmadan başka bir andlaşma ya da uluslar-
arası işlemlerle orada öngörülen hakları ve yükümlülük-
leri kabul etmeleri olmaktadır. Fransızca olarak "accord 
collateral" deyimi ile belirtilen bu yöntemin geçerliliği 
dolaylı bir biçimde de olsa uluslararası içtihat tarafından 
kabul edilmektedir.145 Fakat, bir andlaşmada kabul edilen 
hak ve yükümlülüklerle bir üçüncü devletin başka bir and-
laşmayla bağlanması 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku 
Sözleşmesiyle de açıkça kabul edilmektedir.146 Oysa, Lo-
zan Barış Andlaşmasmın 16. maddesi, Oniki Adalar da da-
hil, Türkiye'nin öteki devletlere bıraktığı adaların gelece-
ğinin düzenlenmesini "ilgililere" bırakmak suretiyle, bu 
ülkelere ilişkin yapılacak düzenleme andlaşmaları hüküm-
lerinin Türkiye'yi de ilgilendirdiğini önceden kabul etmiş 
olmaktadır. Başka bir deyişle, Türkiye Lozan Barış And-
laşmasmın 16. maddesi aracılığıyla 1947 Paris Barış And-
laşmasmın Oniki Adalara ilişkin hükümlerinden yararlan-
ma hakkına sahip bulunmaktadır. Lozan Barış Andlaş-
masmın 16. maddesinin 1947 Paris Barış Andlaşması ile 
bu ilişkisi Paris Konferansı  tutanaklarında da açıkça gö-
1 4 4 C.I.J., Recueil, 1949, s. 185. 
1 4 5 örneğin, Uluslararası Sürekli Adalet Divanı'nın 7.6.1932 ta-

rihli Serbest Bölgeler Davası kararı: C.P.J.I., Recueil, 1932. 
Serie A/B, No. 46, s. 141. 

1 4 6 Bkz. mad. 35-37. 



rülmektedir. Nitekim, anılan madde Paris Barış Konfe-
ransında Konferans  belgesi olarak da dağıtılmıştır.147 

Dolayısıyla, bu iki nedene dayanarak Türkiye'nin Oni-
ki Adaların askerden arındırılmış statüsüne saygı göster-
mesini Yunanistan'dan isteme hakkı vardır. Her haliyle, 
Yunanistan'ın bu tu tumunun birçok Batılı yazar tarafın-
dan andlaşmalara aykırı bir tu tum olarak değerlendiril-
diğini burada belirtmek ayrıca yerinde olacaktır.148 

1 4 7 Conf.  de Paris, vol. 275, C.P. (J.R.), Doc. 16, 25 septembre 1946. 
1 4 8 Örneğin, J. Menancourt, "Dangeureuse rivalit6 gr6co-turque 

en MĞditerranĞe orientale", Def  ense Nationale, mai 1976. 



SONUÇ: 

Yapmağa çalıştığımız değerlendirmeden anlaşılacağı 
gibi, doğu Ege adalarının askerden arındırılmış statüsü 
bugün de sürmektedir. Her ne kadar Türk yetkililerin ki-
mi dönemlerde bugünkü tutumumuzla kolay bağdaşma-
yan birtakım sözleri ya da davranışları olmuşsa da, bun-
lar bir statü değişikliğini hukuksal bakımdan doğrulama-
ya yeterli değildir. Ancak, bundan sonra Türk yetkililerin 
gerek doğu Ege adalarının hukuksal statüsü gerekse Ege'-
ye ilişkin öteki konularda çok dikkatli olmaları gerekmek-
tedir. Zira, tarihsel gelişmeler çerçevesinde bakıldığı za-
man, Yunanistan'ın çok bilinçli bir biçimde ve her türlü 
siyasal ve hukuksal yöntemi kullanarak yayılmacı bir po-
litika güttüğünü söylemek duygusal bir değerlendirme ol-
mamaktadır. 

Yunanistan'ın özellikle Ege'de bu yayılmacı politika-
sını birbirleriyle ilişkili iki değişik yolla uygulamaya koy-
maya çalıştığı gözlenmektedir. Yunanistan'ın izlediği bi-
rinci yol, birtakım tek-taraflı  ulusal yasalar ve işlemler 
ya da uluslararası girişimlerle de facto  durumlar yarat-
maktır. Yunanistan'ın bu konuda başvurduğu ikinci yol 
ise, doğrudan ya da uluslararası forumlar  ve organlar ara-
cılığıyla, Türk yetkililerin hukuksal bakımdan durumu Yu-
nanistan lehine değiştirmede anlamı olacak kimi sözler 
söylemelerini ve tutumlar almalarını sağlamaya çalışmak 
olmaktadır. Bu iki yolla elde edilen sonuçlar da, bilimsel 
çalışmalar ve düzenli bir tanıtma kampanyası aracılığıyla, 



gerek kamuoyu bakımından gerekse hukuksal bakımdan 
yerleştirilmeğe çalışılmaktadır. 

Yunanistan'ın sözünü ettiğimiz bu yöntemi bugüne 
kadar bir hayli başarılı da olmuştur. Nitekim, 1930'lardan 
bu yana bu çerçevede gerçekleştirdiği birçok girişimlerine 
ve işlemlerine dayanarak Yunanistan, büyük ölçüde Lozan 
ile gerçekleştirilmiş olan siyasal ve hukuksal durumun 
bugün hukuksal olarak değişmiş bulunduğunu iddia ede-
bilir olmuştur. Bugün, garip bir biçimde, adaların askerden 
arındırılmış statüsü konusu da dahil, Yunanistan Ege'de 
"statükoya saygı" gösterilmesini isteyebilmektedir. Oysa, 
Türk yetkililerin de zaman zaman verdiği demeçlerde 
Ege'de "statükoya saygı" gösterilmesini istedikleri görül-
mektedir. Ancak, Yunanistan'ın sözünü ettiği "statüko" 
daha önceden andlaşmalarla gerçekleştirilen düzenlemenin, 
sonradan çeşitli çerçevelerde Türk tarafınca  kabul edildi-
ğini ileri sürdüğü, değiştirilmiş durumu olmaktadır. Tür-
kiye için Ege'deki "statüko" ise, andlaşmalarla kurulan hu-
kuksal düzendir. 

Bu veriler karşısında Türkiye'nin andlaşmâlardan do-
ğan haklarını herkese karşı ortaya koyması ve Yunan 
iddialarının hukuksal ve siyasal açıdan geçersizliğini ka-
nıtlaması gerekmektedir. Sorun, birkaç yazarın bilimsel 
ya da siyasal gerekçelerle gerçekleştireceği çalışmaların 
boyutunu aşmış olup, bu konuda bir Devlet politikası oluş-
turulmasını zorunlu kılacak önemdedir. 



BELGELER 

Belgelerle ilgili kaynaklar ana metnin dipnotlarında 
bildirilmiştir. 



BELGE 1: 

30 Mayıs 1913 Tarihli 
Londra Andlaşmasınm 5. Maddesi 

Article 5 

Sa Majeste l 'Empereur des Ottomans et Leurs Majeste 
les Souverains allies declarent confier  â Sa Majeste d'Alle-
magne, a Sa Majeste l 'Empereur d'Autriche, Roi de Bo-
heme, &c. et, Roi Apostolique de Hongrie, â M. le Presi-
dent de la Republique Française, â Sa Majeste le Roi de 
Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanni-
ques au delâ des Mers, Empereur des Indes, â Sa Majeste 
le Roi d'Italie et â Sa Majeste l 'Empereur de Toutes les 
Russies le soin de statuer sur le sort de toutes les îles 
ottomanes de la mer Egee, l'île de Crete exceptee, et de la 
peninsule du Mont-Athos. 
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BELGE 

14 Kasım 1913 Tarihli 
Atina Andlaşmasmın 15. Maddesi 

Article 15 

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent â 
maintenir, en ce qui les concerne, les dispositions du Traite 
de Londres, du 30 Mai 1913, y compris les stipulations de 
1'Article 5 dudit Traite. 
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BELGE 3 : 

Altı Avrupalı Devletin 13 Şubat 1914'te 
Yunanistan'a ve 14 Şubat 1914'te Osmanlı 

İmparatorluğuma Bildirdiği Kararı 

Les soussignes Ambassadeurs d'Autriche-Hongrie, 
d'Italie et de Grande-Bretagne et les Charges d'Affaires 
de France, d'Allemagne et de Russie ont l 'honneur, d'ordre 
de leurs Gouvernements, de porter â la connaissance du 
Gouvernement Imperial la communication suivante: 

Par l'Article 5 du Traite de Londres du 17-30 mai 1913 
entre la Turquie et les Etats allies balkaniques ainsi que 
par l'article 15 du Traite signe â Athenes entre la Turquie 
et la Grece le premier novembre 1913, la Porte s'est en-
gagee â laisser aux Six Puissances le soin de decider du 
sort des îles de la Mer Egee. 

En consequence, les Six Puissances ont soumis la 
question â une etüde attentive et, apres un echange de 
vues, ont decidâ que la Grece restituerait â la Turquie 
les îles d'Imbros et de Tenâdos et conserverait la possession 
definitive  des autres îles de la Mer Egee qu'elle occupe 
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actuellement. L'ile de Castellorizo sera egalement rendue 
â la Turquie. Les Six Puissances ont egalement decide 
que des garanties satisfaisantes  leur seraient donnees ainsi 
qu 'â la Turquie par la Grece que les îles dont elle gardera 
la possession ne seront ni fortifees  ni utilisees pour un but 
naval ou militaire et qu'elle prendra des mesures effectives 
en vue de prevenir la contre-bande entre les îles et le 
Territoire Ottoman. Les Six Puissances se sont engagees 
â user de leur influence  sur le Gouvernement grec en vue 
d'assurer l'execution loyale et le maintien de ces conditions. 
Les Six Puissances exigeront en outre de la Grece des 
garanties satisfaisantes  pour la protection des minorites 
musulmanes dans les îles qu'elle acquiert. 



BELGE : 

24 Temmuz 1923 Tarihli Lozan Barış Andlaşmasmın 
12-13. ve 15-16. Maddeleri 

Madde 12 

İmroz (İmbros) adası ile Bozcaada (Tenedos) ve Tav-
şan adaları (îles aux Lapins) dışında, Doğu Akdeniz ada-
ları ve özellikle Limni (Lemnos), Semadirek (Semendi-
rek, Samothrace), Midilli (Mitylene), Sakız (Chio), Sisam 
(Samos) ve Nikarya (Nicaria) adaları üzerinde Yunan ege-
menliği konusunda 17/30 Mayıs 1913 tarihli Londra And-
laşmasmın 5 nci ve 1/14 Kasım 1913 tarihli Atina Andlaş-
masmın 15 nci Maddeleri hükümleri uyarınca alınan ve 
13 Şubat 1914 tarihinde Yunan Hükümetine bildirilen ka-
rar, bu Andlaşmanın, İtalya'nın egemenliği altına konulan 
ve 15 nci Maddede belirtilen adalara ilişkin hükümleri 
saklı kalmak üzere, doğrulanmıştır. İşbu Andlaşmada ay-
kırı bir hüküm bulunmadıkça, Asya kıyısından 3 milden 
az bir uzaklıkta bulunan adalar, Türk egemenliği altında 
kalacaktır. 

Madde 13 

Barışın sürekli olmasını sağlamak amacıyla, Yunan 
Hükümeti, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarında,, 
aşağıdaki tedbirlere uymağı yükümlenir : 

78 



1. Bu adalarda hiç bir deniz üssü kurulmayacak, hiç 
bir istihkâm yapılmayacaktır. 

2. Yunan askerî uçaklarının Anadolu kıyısı toprak-
ları üstünde uçmaları yasak olacaktır. 

Buna karşılık, Türk Hükümeti de askerî uçaklarının 
bu adalar üstünde uçmalarını yasaklayacaktır. 

3. Bu adalarda Yunan askerî kuvvetleri, askerlik hiz-
metine çağrılmış ve bulundukları yerde eğitilebilecek nor-
mal asker sayısından çok olmayacağı gibi, jandarma ve 
polis kuvvetleri de, bütün Yunan ülkesindeki jandarma 
ve polis kuvvetlerine orantılı bir sayıda kalacaktır. 

Madde 15 

Türkiye, aşağıda sayılan adalar üzerindeki bütün hak-
larından ve sıfatlarından  italya yararına vazgeçer: Bugün-
kü durumda İtalya'nın işgali altında bulunan Stampalia 
(Astropolia), Rodos (Rhodes, Rhodos), Kalki (Calki, Khal-
ki), Skarpanto (Scarpanto), Kazos (Casos, Casso), Pisko-
pis (Piscopis, Tilos), Miziros (Misiros, Nisyros), Kalimnos 
(Calimnos, Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Si-

mi (Symi) ve İstanköy (Cos, Kos) adaları ile, bunlara 
bağlı adacıklar, ve Meis (Castellorizo) adası (2 sayılı Ha-
ritaya bakılması). 

Madde 16 

Türkiye, işbu Andlaşmada belirtilen sınırlar dışında 
bulunan topraklar üzerindeki ya da bu topraklara ilişkin 
olarak, her türlü haklarıyla sıfatlarından  ve egemenliği iş-
bu Andlaşmada tanınmış adalardan başka bütün öteki ada-
lar üzerindeki her türlü haklarından ve sıfatlarından  vaz-



geçmiş olduğunu bildirir; bu toprakların ve adaların gele-
ceği [kaderi], ilgililerce düzenlenmiştir ya da düzenlene-
cektir. 

İşbu maddenin hükümleri, Türkiye ile sınırdaş olan 
ülkeler arasında komşuluk durumları yüzünden kararlaş-
tırılmış ya da kararlaştırılacak olan özel hükümlere halel 
vermez. 



BELGE : 

24 Temmuz 1923 Tarihli Lozan Boğazlar Sözleşmesinin 
4. ve 6. Maddeleri x 

Madde 4 

Aşağıda gösterilen bölgeler ve adalar askerlikten arın-
dırılacaktır : 

1) Çanakkale Boğazı ile Karadeniz Boğazı'nm, aşağı-
daki gibi sınırlandırılmış bölgeleri boyunca iki kıyısı (ekli 
haritaya bakınız): 

Çanakkale Boğazı: Kuzey-Batı'da, Gelibolu Yarımada-
sı ve Saros (Xeros) Körfezi'nde  Bakla Burnu'nun Kuzey-
Doğusunda 4 kilometre uzaklıkta bulunan bir noktadan 
başlıyarak, Marmara Denizi üzerindeki Kumbağı 'nda so-
na eren ve Kavak'ın (bu yer dışarıda kalmaktadır) Güne-
yinden geçen bir çizginin Güney-Doğusundaki bölge; 

Güney-Doğu'da ,kıyı ile, Bozcaada (Tenedos) karşısın-
da Eski İstanbul Burnu'ndan başlıyarak, Marmara Denizi 
üzerinde hemen Karabiga Kuzeyinde bulunan kıyıda bir 
noktada sona ermek üzere, kıyıdan 20 kilometre uzaklık-
tan geçen bir çizgi arasındaki bölge; 

Karadeniz Boğazı (İstanbul'a ilişkin özel rej im saklı 
kalmak üzere, Madde 8): Doğu'da, Karadeniz Boğazı'nın 
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Doğu kıyısından 15 kilometre uzaklıkta çizilmiş bir çizgi-
ye kadar uzanan bölge : 

Batı'da, Karadeniz Boğazı'nın Batı kıyısından 15 kilo-
metre uzaklıkta çizilmiş bir çizgiye kadar uzanan bölge. 

2) Emir-Ali Adası dışarıda kalmak üzere, bütün Mar-
mara Denizi adaları. 

3) Ege Denizi'nde, Semadirek (Semendirek, Samot-
hrace), Limni (Lemnos), İmroz (İmbros), Bozcaada (Te-
nedos) ve Tavşan adaları (îles aux Lapins). 

Madde 6 

İstanbul'a ilişkin olarak 8 nci Maddedeki hükümler 
saldı kalmak üzere, askerlikten arındırılacak bölgelerde 
ve adalarda, hiç bir istihkâm, yere bağlı [sâbit] topçu te-
sisleri, ışıldak tesisleri, denizaltı işleyen araçlar, hiç bir 
askerî havacılık tesisi ve hiç bir deniz üssü bulunmaya-
caktır. 

Buralarda asayişin korunması için gerekli bulunan ve 
silâhları, her türlü topçuluk dışarıda kalmak üzere, tüfek, 
rövolver, kılıç ve her 100 kişiye dört hafif  makineli tü-
fekten  oluşacak, polis ve jandarma kuvvetlerinden başka 
hiç bir silâhlı kuvvet bulunmayacaktır. 

Askerlikten andırılmış bölgelerin ve adalann kara-
sulannda, denizaltı gemisinden başka, deniz altında işle-
yen hiç bir araç bulunmayacaktır. 

Yukarıdaki hükümlere halel gelmeksizin, Türkiye, 
Türk ülkesinin askerlikten arındırılmış bölgelerinden ve 
adalanndan ve Türk donanmasının demirleme hakkı olan 
bu yerlerin karasulanndan silâhlı kuvvet geçirmek hak-
kını elinde tutacaktır. 



Bundan başka, Türk Hükümetinin, Boğazlar'da uçak-
lar ve balonlarla, denizin yüzünü ve dibini gözetlemeye 
hakkı olacaktır. Türk uçakları, Boğazlar'm suları ve Türk 
ülkesinin askerlikten arındırılmış bölgeleri üzerinde, her 
zaman, uçabilecekler ve buraların her yerine, karaya ve 
denize, serbestçe inebileceklerdir. 

Türkiye ve Yunanistan, askerlikten arındırılmış böl-
gelerde ve bunların karasularında, silâh altına alınacakla-
rın eğitimi için, bu bölgeler dışından gerekecek personeli 
getirip götürmeğe de yetkili olacaklardır. 

Türkiye ve Yunanistan, kendi ülkelerinin askerlikten 
arındırılmış bölgelerinde, her türlü telgraf,  telefon  ve op-
tik araçlarla gözetleme ve haberleşme sistemi kurmağa 
yetkih olacaklardır. Yunanistan, askerlikten arındırılmış 
Yunan adalarının karasularından donanmasını geçirebile-
cek, fakat  bu suları Türkiye'ye karşı hareket üssü olarak, 
ya da bu amaçla, kara ya da deniz kuvvetleri yığmak için 
kullanmayacaktır. 



BELGE : 

20 Temmuz 1936 Tarihli Montreux Boğazlar Sözleşmesinin 
Başlangıcı (Dibaçesi) 

4 

MAJESTE BULGARLAR KRALI, FRANSA CUMHU-
RİYETİ BAŞKANI, MAJESTE BÜYÜK BRİTANYA, İR-
LANDA VE DENİZLER ÖTESİ BRİTANYA ÜLKELERİ 
KRALI, HİNDİSTAN İMPARATORU, MAJESTE ELEN, 
LER KRALI, MAJESTE JAPONYA İMPARATORU, MA-
JESTE ROMANYA KRALI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
BAŞKANI, SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ 
BİRLİĞİ MERKEZ YÜRÜTME KOMİTESİ, VE MAJES-
TE YUGOSLAVYA KRALI; 

"Boğazlar" genel deyimiyle belirtilen Çanakkale Bo-
ğazı, Marmara Denizi ve Karadeniz Boğazı'ndan geçişi ve 
gemilerin gidiş-gelişini (ulaşımı), Lozan'da, 24 Temmuz 
1923 tarihinde imzalanmış olan Barış Andlaşmasınm 23. 
maddesiyle saptanmış ilkeyi, Türkiye'nin güvenliği ve Ka-
radeniz'de, kıyıdaş Devletlerin güvenliği çerçevesinde ko-
ruyacak biçimde, düzenlemek isteğiyle duygulu olarak; 

İşbu Sözleşmeyi, 24 Temmuz 1923 de Lozan'da imza-
lanmış olan Sözleşmenin yerine koymağı kararlaştırmış-
lar ve Tamyetkili Temsilcilerini aşağıda belirtildiği üzere 
atamışlardır: 
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BELGE : 

20 Temmuz 1936 Tarihli Montreui Sözleşmesine 
Ek Protokol 

PROTOKOL 

Bugünkü tarihli sözleşmeyi imza ettikleri sırada, aşar 
ğıda imzaları bulunan Tamyetkili Temsilciler, herbiri ken-
di hükümetlerini bağlamak üzere, aşağıdaki hükümleri ka-
bul ettiklerini bildirirler: 

1. Türkiye, işbu Sözleşmenin Başlangıç (Preambule) 
kesiminde tanımlandığı biçimde Boğazlar bölgesini hemen 
yeniden askerleştirebilecektir. 

2. Türk Hükümeti, 15 Ağustos 1936 tarihinden baş-
layarak işbu Sözleşmede belirlenen rejimi geçici olarak 
uygulay ac aktır. 

3. İşbu Protokol bugünkü tarihten başlayarak geçer-
li olacaktır. 

MONTREUX'de, yirmi Temmuz bin dokuz yüz otuz 
altı tarihinde düzenlenmiştir. 
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BELGE : 

T.C. Dışişleri Bakanı T.R. Aras'ın 31 Temmuz 1936'da 
T.B.M.M.'de Yaptığı Konuşmanın İlgili Kısmı 

T.B.M.M. 
ZABIT CERİDESİ, 
CİLD 12, 
DEVRE V 

SEKSEN BİRİNCİ İNİKAD, 

31.VII.1936 CUMA (SAYFA 309-310) 
HARİCİYE VEKİLİ DR. TEVFİK RÜŞTÜ ARAS 

(İZMİR) 

Şimdi yüksek tetkikinize arzolunan bu mukavelena-. 
menin esaslı bir hususiyeti memleketimizin yalnız ayrıl-
maz bir parçası değil, fakat  ayrılmaz parçalarım birbirine 
bağlıyan bir kıt'ası üzerinde tam 'hakimiyetimizin sade 
müslihane değil, çok dostane olarak teyid edilmiş olması 
ve memleketimizin müdafaasını  istilzam ettiği tahkim hak-
kının mukavelenamenin imzası ile beraber tanınmış bu-
lunmasıdır. 

1924 Lozan Mukavelesi ile gayri askeri hale ifrağ  edil-
miş olan komşumuz ve dostumuz Yunanistan'a aid Limni 
ve Samotra adalarına dair olan hüküm de Montreux mu-
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kavelesi ile kalkmış oluyor demektir ki bundan da ayrıca 
memnunuz. Bu münasebetle yeni Türkiye siyasetinin bir 
vasfım  da tekrar kaydetmek isterim: Kendimiz için iyi 
gördüğümüzü dostlarımız için de iyi görmek ve hakkımız-
da nareva telakki ettiğimiz her şeyi yalnız dostlarımız için 
değil, fakat  hiçbir devlet hakkında temenni etmemek. 



BELGE : 

10 Şnbat 1947 Tarihli İtalya ile Paris Barış Andlaşmasının 
14. Maddesi ve Ek XIII, D Paragrafı 

SECTION V — GREECE (Special Clause) 

Article 14 * 

1. Italy hereby cedes to Greece in full  sovereignty 
the Dodecanese Islands indicated hereafter,  namely Stam-
palia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scar-
panto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), 
Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi 
(Symi), Cos (Kos) and Castellorizo, as well as the adjacent 
islets. 

2. These islands shall be and shall remain demilitari-
sed. 

3. The procedure and the technical conditions gover-
ning the transfer  of  these islands to Greece will be deter-
mined by agreement, between the Government of  the 
United Kingdom and Greece and arrangements shall be 
made for  the withdrawal of  foreign  troops not later than 
90 days from  the coming into force  of  the present Treaty, 
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D. DEFINITION OF THE TERMS 
"DEMILITARISATION" 
AND "DEMILITARISED" 

(See Articles 11, 14, 49 and Article 3 of  Annex VI) 

For the purpose of  the present Treaty the terms "de-
militarisation" and "demilitarised" shall be deemed to 
prohibit, in the territory and territorial waters concerned, 
ali naval, military and military air installations, fortifica-
tions and their armaments; artificial  military, naval and 
air obtacles; the basing or the permanent or temporary 
stationing of  military, naval and military air units; mili-
tary training in any form;  and the production of  war 
material. This does not prohibit internal security personnel 
restricted in number to meeting tasks of  an in temal cha-
racter and equipped with weapons which can be carried 
and operated by one person and the necessary military 
training of  such personnel. 



BELGE 1 

2 Nisan 1969 Tarihinde Türkiye'nin 
Yunanistan'a Verdiği Nota 

Le Gouvernement turc a attire â plusieurs reprises 
l 'attention du Gouvernement hellenique sur les dispositifs 
et activites militaires dans les îles de la Mer Egee en 
faisant  ressortir leur incompatibilite avec les engagements 
contractuels de la Grece en ver tu des traites et conven-
tions signes â Lausanne le 24 juillet 1923 et du Traite de 
Paix signe avec l'Italie en 1947. Cette question fut  egale-
ment soulevee au cours des entrevues bilaterales entre les 
Representants turcs et grecs â Athenes en avril 1968 et 
â Vienne en mai 1968. Le Representant du Gouvernement 
hellenique s'est alors borne â declarer les informations 
fournies  par le Representant turc ne correspondaient pas 
â la realite et que le Gouvernement Grec n'etait engage 
dans aucune activite mihtaire dans les îles de la Mer 
Egee. Le Gouvernement turc a pris egalement note de la 
reponse de Son Excellence le President du Conseil en date 
du 15 fevrier  1969 â un journaliste qui lui avait demande 
si le Gouvernement turc avait proteste aupres du Gou-
vernement hellenique la remilitarisation de ces îles. Dans 
sa reponse Son Excellence le President du Conseil precisait 
que la militarisation des îles n'etait pas en question. 
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Malgre les declarations et affirmations  du Gouverne-
ment hellenique, le Gouvernement turc se voit oblige de 
constater qu'aucune mesure n'a ete prise jusqu'â present 
en vue de retablir dans les îles des conditions compatibles 
avec les traites. Au contraire les activites militaires s'in-
tenşifient  substantiellement et de nombreux dispositifs  mi-
litaires sont mis en place, y compris des armes lourdes 
et diverses installations electroniques. Dans les îles de Myti-
lene, Chios, Samos et Nikaria les effectifs  de la gendar-
merie et du contingent depasse de loin les niveaux prevus 
par l'Article 13 du Traite de Lausanne. Dans les îles de 
Lemnos et de Samothrace et du Dodecanese qui sont 
soumises par les traites y relatifs  â un statut de stricte 
demilitarisation, les effectifs  militaires atteignent parfois 
plusieurs bataillons dans une seule île, sans y compter les 
unites para-militaires. La presence dans les aeroports d'uni-
tes de la force  aerienne et de certains equipments speciaux 
leur confere  un caractere militaire des unites de la flotte 
de guerre hellenique statioıınent frequemment  dans les 
îles dont certaines sont dotees d'installations navales. 

Le Gouvernement turc est en possession d'informa-
tions precises sur ces activites, dispositifs  et deploiement 
de force.  Sur la base de ces informations  il voudrait preciser 
que le rearmement des îles de la Mer Egee, tout en consti-
tuant une violation des engagements contractuels souscrits 
par la Grece dans le but de ne pas porter atteinte â la 
securite de la Turquie est egalement de nature â affecter 
gravement l 'atmosphere de confiance  indispensable â l'as-
sainissement des relations turco-grecques. Le Gouverne-
ment turc se felicite  de l'amelioration survenue dans ces 
relations depuis le debut de 1968. II se trouve dispose â 
continuer dans cette voie, e tant profondement  persuade 
de la necessite de rapports amicaux et d'ıme cooperation 
fructueuse  entre les deux pays. C'est dans cet esprit qu'il 



estime que le Gouvernement hellenique doit opter d'ur-
gence toutes les mesures propres â assurer dans les îles 
de l'Egee un etat de chose conforme  au statut de ces îles 
tel qu'il est defini  dans les traites precites. 

Athenes, le 2 avril 1969 



BELGE 11 : 

Yunanistan'ın 10 Mayıs 1969'da 
Türkiye'ye Verdiği Cevabî Nota 

Le Ministere des Affaires  Etrangeres a etudie avec 
attention l'Aide-Memoire de l'Ambassade de Turquie en 
date du 2 avril 1969, et desire assurer l 'Ambassade de 
Turquie que le Gouvernement Hellenique continue â res-
pecter toutes ses obligations contractuelles en vertu du 
Traite de Lausanne du 24 juillet 1923 et du Traite de Paix 
signe avec l'Italie le 10 fevrier  1947 ayant trai t aux îles 
de la Mer Egee et du Dodecanese. 

D'ailleurs le Gouvernement Hellenique est, de son 
cote, fermement  convaincu de la necessite du maintien 
des relations amicales entre les deux pays et il est confiant 
que ces relations continueront â se developper dans l'a-
venir. 

C'est dans cet esprit que le Ministere des Affaires 
Etrangeres croit utile de fournir  les eclaircissements sui-
vants en reponse aux points souleves dans l'Aide-Memoire 
precite. 

Certaines mesures ont ete prises dans les îles de la 
Mer Egee afin  de rendre plus efficace  la surveillance po-
liciere de la region, sans toutefois,  enfreindre  aux disposi-
tions des Traites y relatifs. 
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Certains t ravaux entrepris dans les îles et auxquels 
fait  allusion l'Aide-Memoire de l 'Ambassade de Turquie 
ne sont pas de nature militaire et visent â l'amelioration 
des installations portuaires et du reseau routier, dans le 
but d'assurer le developpement de l 'infrastructure  econo-
mique des îles. 

Les travaux en cours dans l 'aeroport de cette île 
(Lemnos) sont effectues  afin  de repondre aux besoins 
de l 'aviation çivile. 

En ce qui concerne le Dodecanese, le Traite de Paix 
signe avec l'Italie et dont la Turquie n'est pas signataire 
est egalement respecte. 

L'amelioration des installations electroniques â Rhodes 
est devenue necessaire â la süite de l 'augmentation du 
mouvement touristique qui comporte un traffic  aerien 
accru. 

D'autre part, les atterissages de certaines avions de 
transport militaires â Rhodes sont dû au fait  qu'il y existe 
un centre de vacances pour les officers  de l 'aviation et 
leurs familles. 

Athenes, le 10 mai 1969 
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