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ÖNSÖZ 

 

  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk yıllarından 

İkinci Dünya Savaşına uzanan bir süreçte, kendisi gibi siyasi ve ekonomik bağımsızlık 

mücadelesi veren Estonya Devleti ile olan ilişkisi ele alınmaya çalışılmıştır. İki ülke 

arasındaki ilişki incelenirken örnek olaylar vermek suretiyle, iki ülke arasındaki etkileşim 

olup olmadığı hususuna bir bakış getirmek, aynı dönemde bağımsız olan iki ülkenin 

İkinci Dünya Savaşı’na kadar geçen süreçteki ilişkilerine ve iki ülkenin İkinci Dünya 

Savaşı sürecindeki yaşadıkları olaylara değinmek, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, 

kültürel ilişkileri irdelemek, Estonya ve Türkiye ilişkileri üzerine akademik katkı 

sağlamak, devam eden iki ülke ilişkilerine kamu diplomasi bağlamında katkı sağlamak 

araştırmanın hedefini oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın tarih aralığı 1924-1940 

Türkiye Estonya ilişkileri olarak belirlenmiştir. Bu aralık belirlenirken, Türkiye’nin 

Estonya’yı resmen ve hukuken tanıdığı 1924 yılı başlangıç noktası,  Estonya’nın 

Sovyetler Birliği’ne dahil olduğu 1940 yılı ise çalışmanın bitiş noktası olarak 

belirlenmiştir. Ancak çalışmanın giriş kısmında Estonya’nın kısa bir tarihine yer 

verilmesinin uygun olacağı, bilinen ilişkilerin Osmanlı Devleti zamanında, olduğu 

öğrenilmesi nedeniyle, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’nda esir düşen ve Estonya’da 

Rakvere şehrinde olan esirlerin kurtarılması, Ağrı Dağı’na tırmanan ekibin başında 

Estonyalı bir araştırmacının olması da dikkate alınarak bu konulara da tezin zaman 

aralığında olmasa da kısaca değinmenin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

  Çalışma kapsamında Türkiye ile Estonya arasındaki ilişkiler çerçevesinde; 

Estonya’nın bağımsızlık mücadelesi, iki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik, siyasi ve 

sosyal ilişkiler ele alınacaktır. Yakın tarihlerde bağımsızlığını kazanan iki ülkenin 

uluslararası arenada, ekonomik siyasi ve kültürel alanda var olma çabaları, askeri 

bağımsızlıktan sonra topyekûn kalkınma hareketleri, Birinci Dünya Savaşı sonrası her iki 
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ülkenin de savaş sonrası meselelerle doğrudan veya dolaylı olarak muhatap olması, 

Türkiye’de Atatürk ile Estonya’da Konstantin Pats (Päts) gibi iki güçlü liderin olması, iki 

ülke dilinin aynı kökten gelmesi, kısacası iki ülkenin de iki büyük savaş arasında benzer 

süreçleri yaşaması çalışmanın yapılmasına gerekçe oluşturmuştur. Bu çerçevede tezin 

konusu “Türkiye Estonya İlişkileri (1924-1940)” olarak belirlenmiştir. 

Estonya’nın Osmanlı Devleti tarafından tanınması bir oldubitti değil, bir süreçtir. 

Bu bir süreç olduğu için, bu bölümde Devletin kurumları arasındaki bürokratik işleyişe 

göre yapılan yazışmalara mecburen sıklıkla yer verilmiştir. Burada amaçlanan okuyucuyu 

sıkmak değil, Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınması özelinde Devlet 

mekanizmasının ve bürokrasinin nasıl işlediğini de bir örnek üzerinden anlatabilmektir. 

Bu bölümde belgeleri işlerken tarih ve sayı ibaresi sıklıkla karşımıza çıkacaktır. Çünkü 

bir belgeyi niteleyen adeta onun plakası olan ve diğer belgelerden ayırmamıza yardımcı 

olan o belgenin tarih ve sayısıdır. Ancak akışı bozmadığı sürece tarih ve sayılar dipnotta 

gösterilmeye çalışılacaktır.  

Çalışmanın kaynakçasının büyük bir bölümü arşiv belgelerine dayandığı için 

belgelerde olayların tarihleri ile ilgili farklı tarihler verilebildiği görülmüştür. Bu 

farklılığın nedeninin yazımlardan veya çevirilerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Belgelerin orijinaline sadık kalmak açısından belgede verilen tarihler aynen yazılmış 

olup, bölüm sonlarında olaylar arasındaki tarih farklılıkları giderilerek, olması gerek 

tarihler yazılarak olaylar özetlenmeye çalışılmıştır. Bu konuda eleştirileriniz ve 

yardımlarınızı ve beni mazur görmenizi istirham ediyorum.  

Bu çalışma kapsamında, tez konusunun belirlenmesi ve araştırma süresince bilgi 

ve tecrübelerini benden esirgemeyen tez danışmanın hocam sayın Prof.Dr. Neşe Özden’e 

saygılarımı sunar teşekkür ederim. Ayrıca tezin şekillenmesine yapıcı önerileri ve 

değerlendirmeleri katkı sağlayan ve tezde güzel bir sonuç elde edilmesi için destekleriyle 
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yönlendiren Prof. Dr. Ömer Turan ve Doç. Dr. Serdar Sarısır’a da teşekkür etmeyi bir 

borç bilirim. Çalışma süresince akademik ve teknik konularda yardımcı olan Lemi Atalay 

hocama ve arkadaşım Suna Altan’a da yardımları için ayrıca teşekkür ederim.  

  Tez kapsamında, bana Estonya arşivlerinden gerekli belgeleri temin etmemde 

yardımcı olan Estonya’nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli, Ataşe Lilian Kaseveli’ye, 

Estonya Ulusal Kütüphanesi çalışanı Kristina Kaju’ya, Estonya Ulusal İstatistik Bürosu 

çalışanı Raivo Rohtla’ya şükranlarımı sunarım. 

  Bu uzun ve meşakkatli süreçte, kendilerini ihmal ettiğim ve onlarla geçirmem 

gereken vakitten feragat ederek çalışmaya harcadığım zaman nedeniyle eşim Seda Dadak 

ile kızım Azra Ceyda Dadak ve oğlum Mustafa Yavuz Dadak’tan özür diler bu durumu 

sorun etmedikleri ve eşimin teze olan katkısından dolayı da kendilerine teşekkür ederim. 

Son olarak da hiçbir zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen annem Gülsüm 

Dadak ile babam Muhsin Dadak’a saygı ve sevgilerimi sunarım.  

Ankara 2019 
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GİRİŞ: ESTONYA’NIN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE UZANAN SÜREÇ 

 

 

Estonyalılar Avrupa’nın en eski yerleşik milletlerinden biri olarak karşımıza 

çıkmaktaydı. Estonyalıların veya Estlerin “tarak seramikçisi/çömlekçisi” olarak bilinen 

ataları 5.000 yıldan daha uzun bir süre, Baltık Denizi’nin Güneydoğusunda 

yaşamaktaydı. Estonya adı “Esti” veya “Aisti” kelimesinden türemişti. Bu kelime 

Almanlar tarafından Vistula Nehrinin Kuzeydoğusunda yaşayan halka verilmiş bir isimdi. 

Romen Tarihçi Tacitus ilk defa Aisti kelimesini kullanmış olup; İskandinavlar da 

Finlandiya körfezine “Eistland” ve bu çevrede yaşayan halkada “Aistr” ismini 

kullanmışlardı. Estonyalıların Fin-Uygur halkından geldikleri iddiaları çerçevesinde, 

Estonlar da bu isim altına girmekteydi. Arkeolojik çalışmalara göre bu bölgedeki insan 

aktiviteleri (M.Ö) 8000 yıl öncesine dayanmaktaydı. Estonya Halkı ise (M.Ö) 3500’ler 

civarında bu bölgeye gelmişti.1 Kimi kaynaklara göre, çömlek ve seramik yapan kültürün 

unsurlarının (M.Ö) 2500’lerde, Estonya topraklarına gelerek buraya çömlek kültürünü 

getirmişti. Arkeolojik çalışmalara göre, çömlek ve seramik yapma işinin Ural dağları 

eteklerinde, Fin-Uygur boylarında da yapıldığı ileri sürülmüştü.2 Benzer şekilde, 

“Kunda” ve “Emajogi” Nehri vadisinde yapılan arkeolojik çalışmalara göre, Estonların 

(M.Ö) 7000’li yıllarda Baltık bölgesine geldiğini gösteren deliller bulunmaktaydı. Hatta 

bu çalışmalara göre M.Ö. 5000-1000 arasında bu bölgede tarım ve avcılık yapıldığını 

göstermekteydi.3 Diğer ilk çağ toplumları gibi Estonlar da erkek egemenliğine dayalı 

kendi kendine yeterlilik prensibi çerçevesinde tarımla uğraşan bir toplum olarak tarih 

sahnesine çıkmıştı. Orta Çağda Estonlar köylerde organize olmuş çiftliklerde küçük 

                                                           
1 Denise Youngblood Coleman, Editor İn Chief of Country Watch, Estonia; Country Review, Country 

Watch İnc. 2015, Houston Texas, s.7. 
2 Mati Laur, Tonis Lukas ve Diğerleri, History Of Estonia, Avita Publisher, Tallinn, 2000, s.16. 
3 Neil Taylor, Estonia, Brad Travel Guides Ltd. England and The Global Press Inc. Connecticut, 2010.s.12. 
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toprak sahipleri haline gelmişlerdi. Estonlar, Orta çağda, Avrupa’nın köşesinde 150.000 

kişilik Hristiyan nüfusuyla egemenliğini sürdürmekteydi.4  

Estonya tarihinde Baltık Denizi önemli bir yer tutmaktaydı. Baltık Denizi’nin 

zengin kaynamalara sahip olması ve önemli bir geçiş güzergahında olması etrafında bir 

yerleşim yeri kurulmasına neden olmuştu. Baltık Bölgesi bu özelliği nedeniyle sık sık 

başka toplumların istilasına maruz kalmıştı.5  

Estonlar, milattan sonra 500-700 yılları arasında Baltık Denizi ve Finlandiya 

körfezinin güneyine yerleşmişti.  Medeniyet seviyesi olarak İskandinav kültürüne 

yakındı. Estonyalılar, Vikinglerden etkilenerek onlar gibi ticaret veya yağma için gezip 

seyahat etmeye başlamışlardı.6  Hatta, Eston korsanlar Danimarka ve İsveç’e sıklıkla 

baskınlar düzenlemekteydi. Bu durum Baltık kıyılarında tekrar kontrolü ele alana kadar 

devam etmişti.7   

Estonyalıların tarihsel süreç içerisinde, 1000’li yıllardan bu yana Rus, İsveç ve 

Vikingler ile başlayan münasebetleri,  1208-1227 yılları arasında Letonlar, Ruslar, Livler 

ve Almanlara karşı özgürlük mücadelesine dönüşerek devam etmişti. 1227-1340 yılları 

arasında Alman, Danimarka/Vikingler, Litvanya ve Rusların, Estonya topraklarına 

egemen olmaya başladıkları yıllardı.8  Bu dönem özgürlük için eskiden verilmiş olan 

savaşın ilk periyodu (1208-1211) olarak adlandırılırken, (1215-1221) mücadele yılları 

olarak da adlandırılmıştı.9  

Danimarkalılar, Tallinn’in merkezinde bulunan Toompea’yı aldı. Alman 

kontrolündeki Haçlılar, Estonya’nın son güçlü olduğu bölgeyi fethedince halk 

                                                           
4 Coleman, a.g.e., s.7. 
5 Taylor, a.g.e.,s.4. 
6 Emil Vesterinen (Ed.) “Agricultural Condition İn Esthonia: A Short Survey” Tietosanakirca-Osakeyhtıö 

Yayınevi, Helsinki 1922,s.3 “Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA).HR_SYS__02679_00001_083, 
7 Taylor, a.g.e.,s.12. 
8 Toivo Miljan, Estonia, Rowman & Littlefield, Plymouth, İngiltere, 2015. s. xxv-xxvii. 
9 Mati Laur, Tonis Lukas vd.,  a.g.e., s.39. 
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Hristiyanlaştırıldı. Estonya 3 küçük baskın devlet tarafından bölüşülerek 

biçimlendirildi.10 Özellikle 1200’lü yılların başından itibaren Brandenburg, Livonya ve 

Estonya’da Hristiyanlık yayılmaya başlamıştı.11 Özellikle, 1217 yılında Estonlar, Alman 

istilasına uğramış ve 1346 yılında tamamen Almanların idaresine geçmişlerdi.12 

Danimarka Kralları, Estonya’yı hakimiyetleri altına almak istemiş ve bu amaç 

doğrultusunda, 1219’da II. Waldemar, Estonya’ya bir ordu göndererek, Estonya’nın 

Kuzey kesimini ele geçirmişti. Reval şehrinin de bu sırada kurulduğu söylenmekteydi. 

Sürekli isyan eden halktan usanan, IV. Waldemar Estonya’yı Cermen kontlarına para ile 

satarak memleket halkının, üç asır müddetle Alman asilzadelerinin esiri olarak 

yaşamasına neden olmuştu.13 Almanlar, Estonya’yı işgal edip yerleştikten sonra Eston 

topraklarını işletmeye, Eston köylülerini de şatolarda, malikanelerde ve arazide 

çalıştırmaya başlamışlardı.14 Bu dönemde Merkezi otorite kaybolmuştu, toprak 

asilzadelerinin baskısı 200 yıl devam etmişti. Bu duruma ilk tepki St. George’s Gününde 

1343 yılında ortaya çıkmıştı. Estonlar bir gecede 1200 kadar Alman’ı katletmişti. Buna 

karşılık Eston nüfusu da 150.000’den 135.000’e inmişti. Estonya XVI. yüzyılın ortalarına 

kadar Alman egemenliğinde kalmaya devam etti.15 Ancak, 1345 yılından itibaren 

Estonya, Danimarka, Almanya, Rusya Polonya ve İsveç’in bir çekişme alanı haline 

dönmüştü. 16 Almanlar Baltık bölgesine yerleştikten ve halkı Hristiyanlaştırdıktan sonra, 

bu bölgede bir ticaret rotası oluşturdu. Kuzey Avrupa’dan başlayan bu rota Lübeck, 

Rostock, Stettin ve Riga gibi kentlere ticari seferler başlamıştı. Böylece Almanya ile 

Baltık bölgesi arasında bir ticaret ağı oluşmuştu.17 Bu bakımdan Estonya, Livonya ve 

                                                           
10 Coleman, a.g.e., s.7. 
11 Clive Ponting, Yeni Bir Bakış Açısıyla Dünya Tarihi, Çev.Eşref Bengi Özbilen, Alfa Basım Yayın, 

İstanbul, 2011, s.385. 
12 Orhan Türkdoğan, Kars’ta Bir Etnik Grup, Malakanların Toplumsal Yapısı, IQ Kültür Sanat 

Yayıncılık, İstanbul, 2005, s.303. 
13 “Sovyetlerle ihtilaf halinde bulunan Estonya” Akşam, 28 Eylül 1939, S.7521, s.5. 
14 Emil Vesterinen (Ed.) a.g.e.s.3;.BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_084. 
15 Taylor, a.g.e.,s.13. 
16 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.4;BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_084, 
17 Ponting, a.g.e.s.334. 
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diğer Baltık bölgelerinin Hristiyanlaştırılmasının altında yatan temel nedenin ekonomi ve 

ticaret dayandığı değerlendirilmekteydi.  

Takvimler 1558’i gösterdiğinde, Rusların, istila ve baskınlarının tamamen 

önlenmesinden sonra, yerel Alman Baronlar, Estonya’yı idare etmeye devam etti. 

1561’de Livonya (Livonia) Savaşı sırasında Kuzey Estonya, İsveç kontrolüne girdi.18  

İsveç kontrolündeki, Estonyalılar üzerinde resmi olarak Almanların etkisi azalsa da, 

Almanlar  ekonomik faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Adalet sistemi ve polis teşkilatı 

yine Almanların elindeydi. Baltık Almanların Eston köylülerine uyguladığı baskıyı 

bilmesine rağmen Almanlara fazla müdahale etmiyordu. İsveç Estonlara da ılıman 

davranıyordu. İsveç dönemi Estonlara karşı en toleranslı davranılan dönemdi bu nedenle 

bu dönem Estonlar için “Golden Era” altın çağ olarak adlandırılmaktaydı.19 Ancak, 1595 

yılında Rusya ile İsveç arasında büyük bir savaş çıkmıştı. Bu savaşın sonucunda, 1619’da 

yine Estonya toprakları İsveç egemenliğine girmişti.20 Bu nedenle, 1629-1699 yılları 

arasında İsveç dönemi olarak adlandırılmıştı.21 1521’de memleketin ileri gelenleri İsveç 

kralının himayesini istemiş, bu suretle Estonya iki asır kadar da İsveç’e bağlı kalmıştı.22  

Bu dönem adeta “bitmeyen karanlık bir gecede bir zayıf ışık gibiydi.” Çünkü İsveç Kralı, 

Estonların şartlarını düzeltmeyi desteklemişti. Bu kapsamda, bir köylü kanunu çıkarttı ve 

bu kanunla köylülerin çalışma düzenini ve vergilendirilmesini düzenledi. Ayrıca, 

köylülerin şato ve malikânelerde kiralanması için ödenecek miktarlar bu kanunla 

belirlendi.23 Böylece insanların medenice yaşaması için gerekli olan ihtiyaçlara ve 

kanunlara erişimi kolaylaştırıldı. Köylüler hakkında ölüm cezası verme hakkı soylulardan 

ve şövalyelerden alınmıştı. İsveç Kralının bu kararlarına, soylular ve feodal beyler karşı 

                                                           
18 Coleman, a.g.e.,s.7. 
19 Taylor, a.g.e.,.s.13. 
20 Türkdoğan, a.g.e, s.303. 
21 Miljan, a.g.e., s. xxxi. 
22 “Sovyetlerle ihtilaf halinde bulunan Estonya” Akşam, 28 Eylül 1939, S.7521, s.5. 
23 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.4.BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_084, 
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çıkmıştı.24 Bu dönemde İsveç Kralı II.Adolf Gustav köylülere geniş bir özerklik tanımıştı. 

Bu çerçevede Kral, Estonya’da ilk defa Eston dilinde eğitim veren okul açılmasına 

müsaade etmişti. 1632’de ise Kral, Tartu Üniversitesinde bir baskı merkezi kurdurmuştu. 

Bu durum, Eston halkının aydınlanmasında atılmış önemli bir adım olarak 

değerlendirilmişti. Buna rağmen 1721 yılında İsveç’in yenilgisiyle sonuçlanan Nystas 

Antlaşmasıyla (Uusikaupunki) birlikte, Rusya kendi kurallarını Estonya’ya dayatmaya 

başladı. Ancak yasal sistem, Luteryen Kilisesi,  yerel ve kasaba yönetimleri ve eğitim 

1918’lere kadar daha ziyade Alman etkisi altında kalarak devam etmişti.25  Bu savaşla 

İsveç Baltık bölgesini tamamen kaybetti. Rusya Doğu Karelya, Estonya ve Livonya’yı 

ele geçirerek büyük bir Baltık devleti konumuna geldi.26 Estonya’da yaşanan kıtlık 

nedeniyle 70.000’e yakın insan ölmesi ve kralın tekrar Alman lortlarının yetkilerini 

kısaltma mücadelesi işine girmesi İsveç hakimiyetinin sonunu getirmişti.27  İsveç 

hakimiyetinden sonra, Estonyalılar yaklaşık 200 yıllık bir baskı dönemine girecekti. İsveç 

döneminde yetkileri ellerinden giden Alman toprak lortları, İsveç döneminden sonra 

kaybettikleri yetkileri geri kazanmaya başladı. Bu baskı döneminde, Eston varlığı 

köleliğe doğru geçmeye başladı. Toprak lortları Eston nüfusu hakkında Rus Hükümeti’ne 

bir bildirge yayınladı. Bu deklarasyona göre: Eston köylüsünün sahip olduğu beden ve 

ruh, toprak sahibine ait olup, onun malıydı. Eston köylüleri tek başlarına hiçbir şeye sahip 

olamayacaktı, sadece sahiplerinin mallarını toplayabilecekti.28 Vergiler ve köylünün 

kölelik derecesi toprak sahibinin isteklerine göre belirlenecekti,  toprak sahipleri köylüyü 

cezalandırmada sınırsız yetkilere sahip olacaktı.29  

                                                           
24 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.5.BOA, Belge No:  HR_SYS__02679_00001_085, 
25 Coleman, a.g.e., s.8. 
26 Ponting, a.g.e. s.591. 
27 Taylor, a.g.e.,s.14. 
28 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.5.BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_085, 
29 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.6.BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_086, 



6 

 

Bu zaman süreci içinde uzayıp giden savaşlar istilalar sonucu pek çok çiftlik sahibi 

çiftliklerini terk etmişti. Terkedilen bu çiftlikler Almanlar tarafından alınmıştı.  Böylece 

Eston topraklarında Alman toprak beyleri sayısı artmıştı. Almanlar topraklarını genişletip 

vergileri artırdı, köylüler bu vergileri ödeyemediği için yasalar gereği karın tokluğuna 

çalışan işçiler haline gelmişlerdi.30  

 1700-1721 yılları arasında Rusya, İsveç, Polonya ve Almanya arasında geçen 

savaş sonucu 1721 yılındaki “Nystas” (Uusikaupunki) Antlaşması” imzalanmış, bu 

antlaşmaya göre Eston topraklarının büyük bir kısmı Rus egemenliği altına girmişti.31 

Demirbaş Şarl, Ruslara mağlûp olunca, 1721’de Estonya Büyük Petro’ya kalmıştı.32  

Bunda Osmanlı’nın 1711’de Prut savaşında Rus askerlerini salıvermesinin etkisi vardı. 

Bununla birlikte I.Petro ile İsveç Kralı I. Frederik arasında 30 Ağustos 1721 tarihinde 

Nystad Antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmayla Estonya’da dahil Baltık bölgesini bir 

kısmını Rusya’ya devretmişti.33 I. Petro tarafından işgal edilen Estonya’da, köylülerin 

durumu daha da kötüleşmişti. Ancak, 1804 yılında I. Alexandre Eston köylülerine 

mülkiyet ve miras hakkını tanıdı. 1866 yılında toprak beylerinin köylüleri dövme ve 

yargılama hakkı kaldırıldı.  İki yıl sonra angarya da kaldırıldı. Ancak, 1887 yılından 

itibaren Estonlar Ruslaştırılmaya başlanmıştı.34 Bu dönemde, Jhon Valdemar ilk Estonca 

gazeteyi kurdu. Baskı merkezi kuruldu. Bu dönemde Postimes gazetesi tirajını 10.000’e 

çıkardı. 1890 yılında 250 civarında Estonca kitap yayınlandı.  Bu dönem, Estoncanın 

geliştirildiği, Eston kimliğinin oluşturulduğu bir dönem olduğundan Estonlar için 

aydınlanma dönemi olarak adlandırılmaktaydı.35 Yine bu dönemde 1816-1819 yıllarında, 

Estonyalılar kendi insanlarından ve tarihlerinden bahsetme hakkını elde ettiler, kölelikleri 

                                                           
30 Türkdoğan, a.g.e. s.303. 
31 Miljan, a.g.e., s.xxxii-xxxiv. 
32 “Sovyetlerle ihtilaf halinde bulunan Estonya” Akşam 28 Eylül 1939, S.7521, s.5.  
33 Mehmet Sait Dilek, “Atatürk Dönemi Türk Eston ilişkileri” Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlke Ve 

İnkılap Tarihi Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi. S.12, Yıl 6, Güz 2010, s.7 
34 Türkdoğan, a.g.e, s. 303. 
35 Taylor, a.g.e.,s.16. 
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sona erdi. Estonyalılara mülkiyet hakkı verildi. Köylülerin %2-3’ü malikânelerdeki 

kölelikten kurtarıldı. 1870-1910 arasında pek çok köylü Rusya ve Sibirya’ya göç etti.  

250.000 Eston ülkeleri dışında göçmen olarak bulunmaktaydı.36 Rus imparatoru III. 

Aleksander Baltık bölgesine yönelik yayılmacı politikalar izlemeye başladığı için 

Estonlar ve Letonyalılar bu döneme “Ruslaştırma” dönemi demekteydi. Bu dönemde 

okullarda, üniversitelerde ve yönetimde Rusça zorunlu hale gelmişti.37 XIX. yüzyılda 

memleket halkı birkaç kere Rus rejimine isyan ettiyse de, Çar askerleri bütün kuvvetler 

ile yüklenerek hakimiyetlerini yenilemişler Estonlar Ruslaştırma hareketlerine maruz 

kalmaktan kurtulamamışlardı.38 

Estonlar için Rus egemenliği altında geçen ve Ruslaştırılma ve asimilasyon 

dönemi olarak da adlandırılan 1881-1904 döneminden sonra, Estonlar dönüşüm ve 

bağımsızlık bildirisi ve Alman işgalinin yaşandığı 1917-1918 dönemine girdi. Bu nedenle 

1918-1920 yılları arası bağımsızlık savaşı dönemi olarak adlandırılmaktaydı.39  1905’deki 

Rus Devrimi Estonya’yı sarsmıştı. Estonyalılar meclis ve basın özgürlüğü, evrensel 

imtiyazlar ve ulusal özerklik çağrısında bulunmuşlardı. 1905’deki bu yükseliş 

durduruldu. 1905-1917 arasında devam eden bu gerginlik Estonyalıların ulusal bir devlet 

olma yolunda ilhamlarını daha ileri bir seviyeye taşımıştı.40 Estonlar eğitim seviyelerini 

ve zekalarını ve becerilerini artırmaya başladı. Entelektüel bir yapıya bürünen Eston 

köylü sınıfı, kendi içinden seçtiği kişilerle birlikte ülkenin yönetimini ele aldı. Rusya’daki 

Bolşevik kaosun yarattığı belirsizlik sayesinde, Estonlar Kasım 1917’de yönetimi ele 

geçirdi. Kendi hükümetlerini kurma hakkını kullandılar ve kendilerini bağımsız bir devlet 

olarak görerek, 24 Şubat 1918’de bağımsızlığını ilan etti. 41 Genel olarak XII. Yüzyıldan 

                                                           
36 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.6.BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_086, 
37 Sebastian Rimestad, The Challenges of Modernity to the Orthodox Church in Estonia and Latvia 

(1917-1940), Peter Lang Gmbh, Frankfurt, 2012, s.63. 
38 “Sovyetlerle ihtilaf halinde bulunan Estonya” Akşam, 28 Eylül 1939, S. 7521, s.5.. 
39 Miljan, a.g.e., s.xxxv-xxxvi. 
40 Coleman, a.g.e., s.8. 
41 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.7.;BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_087, 
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XIX. Yüzyıla kadar geçen süreç içerisinde Baltık denizine hakim olmak isteyen 

Danimarkalılar, Almanlar, İsveçliler ve Ruslar tarafından istilaya uğramıştı. Ancak kendi 

yurtlarında 2000 yıldan beri var olan Estonlar en çok Rus hakimiyeti altında kalmışlar 

yine bağımsızlıklarını da 1920 senesinde Ruslara karşı elde etmişlerdi. 42 

Estonların, bağımsızlık mücadelesi verdiği 1918-1924 dönemine ayrıntılı olarak 

bakıldığında; Birinci Dünya Savaşı ve Çarlık Rejiminin çökmesini izleyen süreç Estonya 

tarihi için önemli bir dönüm noktasıydı. Estonya Birinci Dünya Savaşı’na kadar 

bağımsızlığı hayal bile edemezken savaş ve savaşa eşlik eden gelişmeler çerçevesinde 

Estonya’da ülke çıkarları doğrultusunda diğer ülkelerle savaşma ve bağımsız bir ülkeye 

sahip olma fikri olgunlaşmıştı. Çok sayıda Avrupa ülkesi bağımsızlığı ve özgürlüğü için 

savaşıyordu. Bu durum Estonlara da bir ilham kaynağı olmuştu.43 Estonlar için,  popüler 

olmayan Birinci Dünya Savaşı, Çar Nikola’nın devrilmesinde kayda değer bir rol 

oynamıştı. Rus Çar’ının devrilmesi çok sayıda radikalin barış sloganı etrafında 

birleşmesine neden olmuştu. Rusya’da bir dönüşüm hareketi başlamıştı. Baltık Bölgesi, 

Rusya’nın Batı bölgesinde bulunan, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve 

Polonya’nın “yeniden yaratıldığı” ana savaş bölgesi haline gelmişti. Şubat 1917’de 

Rusya’daki dönüşüm çok geçmeden, Baltık bölgesine sıçramıştı. Mart ayının ilk 

günlerinde protestolar ve grevler Eston şehirlerini özellikle de başkent Tallinn’i felce 

uğrattı. Fakat bununla birlikte kısa sürede sakinleşme dönemi başlamıştı.44 Bu dönemde 

Rusya’daki karışıklıkları fırsat bilen Baltık Devletleri, Baltık bölgesinin ırksal olarak, 

Estonya ve Letonya olmak üzere iki bölgeye ayrılması üzerinde durmaktaydı. Nitekim 

çok geçmeden Letonya ve Estonya bölgeleri kurularak, kendi içlerinden Eston Jaan Poska 

                                                           
42 Kaarel Robert Pusta, “Baltık’tan Boğaziçine Hürriyet Cephesi”, Çev. Dr. İlhan Lütem, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, Ankara, 1953, s.182. 
43 Mart Nutt, The Establishment and Restoration Of Estonia İndependence and the Development of 

Estonia Foreign Relations, Estonian Ministry Of Foreıgn Affirs Yearbook 2007, Tallinn, s.21. 
44 Richard Frucht (ed), Eastern Europe An Introduction to the People Lands and Culture,  ABC Clio 

Publication, California, Colorado, Oxfort England, 2005, Vol. 1, s.74. 
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Tallinn’e; Leton Andrejs Kratskalns da Riga’ya vali olarak seçildi.45 Böylece, Rusya 

Bölgesel Hükümeti Tallinn Valisi Jaan Poska’yı 6 Mart 1917’de Eston Bölgesi Komiseri 

olarak atadı. Bu atama önemliydi. Bir Estonyalının Estonya Toprakları Valisi olarak bu 

göreve atanmasıyla, Eston milliyetçiler, Petrograd’dan (St. Petersburg) daha fazla 

özerklik talebinde bulunmaya başlamıştı. Bu istek, Estonya topraklarının Narva gibi sınır 

bölgeler haricinde birleştirilmesi doğrultusunda Livolian bölgesinin Kuzeyinin Estonya 

ile birleştirilmesinde karşılık bulmuştu. Poska’nın Bölgesel Hükümeti, ilk zamanlar çok 

sayıda Eston politik gücüne müsaade etmişti. Estonlar bölge içerisinde resmi dillerini 

Estonca olarak ilan ettiler. Komiser Poska, Maapev’de yapılacak seçime halkı çağırdı. İlk 

seçimde sol kanatın seçimi kazanmasına rağmen Poska’nn bir gecede Tallinn dışına 

kaçması ile oluşan çalkalanmaya rağmen Mayıs 1917’de Eston Hükümeti kuruldu.  Aynı 

yılın Eylül ayında, Maapev Estonya’nın ilk ulusal meclisi oldu. Rusya’nın Almalara karşı 

sürdürdüğü savaşın bitmesiyle birlikte, Rus birlikleri, Estonya için yeniden tehdit 

oluşturmaya başlamıştı. Estonya coğrafi konumundan dolayı, ilk zamanlar, Ruslara kaşı 

savaşmaktan kaçınıyordu. Fakat Eylül ayında Almanlar ilk olarak Eston adalarını alarak 

Eston topraklarına yaklaşmaya başlamıştı. Bolşevikler tarafından yapılan Ekim 

Devriminde komünist ajanlar Maapev’in kontrolünü ele geçirme girişiminde bulunmuş, 

fakat başarılı olamamışlardı.46 

7 Kasım 1917’deki Bolşevik İhtilalinden sonra Rusya büyük bir kaosa 

sürüklenmişti. Estonyalı politikacılar bu durumundan yararlanarak ulusal bağımsızlığın 

hem bir fırsat hem de bir zorunluluk olduğunu gördüler. Bu çerçevede 24 Şubat 1918 de 

Estonya bölgesel devlet olarak bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık ilanından sonra 

Estonya Alman işgali altına girdi.47  Almanya’nın Estonya’yı işgal etmesinde,  Birinci 

                                                           
45 Rimestad, a.g.e., s.66. 
46 Frucht (ed), a.g.e., s.74. 
47 Eric A. Sibul, Baltic Security and Defense Review, Logistical Aspect Of the Estonian War Of 

Independence 1918-1920,Volume 12, Sayı2, 2010, s.109. 
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Dünya Savaşı’nda ittifak devletlerinin sunduğu antlaşma teklifini imzalaması için Ruslara 

baskı yapılması etkili olmuştu. Bu baskılar ve Rusya’daki iç karışıklıklar nedeniyle Rusya 

Şubat 1918 tarihinde Brest-Litovsk Antlaşmasını imzaladı. Antlaşmadan sonra Almanya, 

Ukrayna ve Rusya’nın hak iddia ettiği Riga’dan başlayıp Ukrayna’nın kuzeybatısına 

kadar olan Polonya, Courland ve Litvanya’yı da içine alan bölgeyi işgal etmeye 

başlamıştı. Bu çerçevede, Rusya’nın kuvvetleri Ukrayna, Letonya, Estonya, Finlandiya 

ve Aaland Adalarından çıkarılmaya başlanmıştı.48 Almanya’nın baskısıyla Rusya’nın 

imzalamak zorunda kaldığı Brest-Litovsk Antlaşmasının, Estonya’nın bağımsızlığını 

kazanmasında önemli katkısı vardı. Bu antlaşma, Baltık Bölgesinin Rusya’dan 

ayrılmasını ön görmekteydi. Bu durum, Estonya’nın bağımsızlığını kazanmasında bir 

kolaylık sağlamıştı. Yine antlaşmayla Almanlar self determinasyonu ihmal 

etmemişlerdi.49 Almanlar, Rusların boşalttığı bölgenin güvenliğini sağlamaya devam 

edecekti. Almanlar bu ad altında Estonya’yı işgal etti. Estonyalı özgürlük yanlıları 

tutuklandı. Almanca zorunlu dil yapıldı.50 Rusya, Estonya üzerindeki haklarından vaz 

geçse de siyasi konjonktür nedeniyle Brest-Litovsk Antlaşması “unutulmuş barış” olarak 

kaldığından Estonların Brest-Litovsk Antlaşmasıyla kendilerine tanınan hakları elde 

etmesi için savaşması gerekiyordu.51 Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rus 

İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Rusya’da kurulan geçici hükümet Estonya’ya 

özerklik tanımıştı. Popüler bir biçimde seçilen “Maapaev” meclisi şekillenmeye başladı, 

ancak muhalefetin uç politik gücü sayesinde yeraltından/gizlice güçlendi. “Yeraltının 

yaşlılar komitesi” Maapaev 24 Şubat 1918’de Alman işgalinden sadece bir gün önce 52 

bağımsız Estonya Cumhuriyeti ilan etmeden önce, Ocak 1918 de, Estonya Dışişleri 

                                                           
48 Cipriano Venzon (ed), The United States İn the First World War, Garland Publishing, İnc. New 

York&London, 1995. s.104. 
49 John Hiden, Estonian Winning Recognition 1918-1921, Estonian Ministry Of Foreıgn Affairs 

Yearbook 2008/2009, Tallinn, s.79. 
50 Taylor, a.g.e., s.18. 
51 Dilek, a.g.m, s.7. 
52 Coleman, a.g.e., s.8. 
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delegeleri Jaan Poska, Julius Seljamaa, Jüri Vilms, Ants Piip and Eduard Virgo53; 

Petrograd da bulunan İngiltere Fransa ve Amerika elçilikleri ile temasa geçmişler ve 

Estonya’nın bağımsızlığını büyük ülkelerin garanti etmelerini istemişlerdi. Aynı zamanda 

Jaan Tonisson54 da Stokholme gelerek burada Estonya’nın bağımsızlığı ile ilgili İsveç ve 

diğer ülke diplomatlarıyla görüşmeler yapmıştı. Bu ülkelerin Estonya’ya destek vermeleri 

üzerine Estonya 24 Şubat 1918 tarihinde bağımsız Estonya Cumhuriyetini ilan etmişti. 

Zaten çok geçmeden İngiltere 3 Mayıs 1918 de “de facto (fiilen)” olarak Estonya’yı 

hemen tanımış bu durum Arthur Balford tarafından Estonya delegelerine iletilmişti. 

Fransa Dışişleri Bakanı Stephen Pichon da 13 Mayıs 1918 tarihinde, Fransa’nın 

Estonya’yı de facto olarak tanımaya hazır olduğunu bildirmişti.55  

Estonların bağımsızlığını ilan ettiği süreçten sonraki döneme bir kez daha farklı 

bir açıdan bakılması gerekmekteydi. Bu şartlar altında, Estonya bağımsızlığını kazanarak, 

kendini uluslararası alanda bağımsız bir devlet olarak kabul ettirebilmiş miydi? Çünkü 

Estonya’nın bağımsızlığını ilan etmesi ayrı bir şey, bağımsızlığın korunması ise ayrı bir 

şeydi. Önemli olan bu bağımsızlığı koruyabilmekti.56 Zira, Estonya 24 Şubat 1918 

tarihinde bağımsızlığını deklare etmesi, Bolşeviklerin Tallinn’den ayrıldığı ve Alman 

                                                           
53 Reinhold Edward Wirgo (Virgo) 16 Ekin 1878’de Rakvere’de doğdu. 1903-1906 yılında Paris 

Üniversitesinde Öğrenim gördü. 1918-1919 Roma’da Estonya’nın diplomatik temsilcisi;1919 yılında 

Stokholm’de Maslahatgüzar, 1919’da Estonya Estonya Telgraf Ajansında görev yaptı.-1920Tartu Barış 

Görüşmelerinde Sekreter, 1920’de Londra’da diplomat olarak; 1920-1921 yıllarında Dışişleri Bakanı, 

İsveç, Danimarka ve Norveç’te 1921-1922 ve 1923-1928 yıllarında da yine İskandinav ülkelerin 

Maslahatgüzar, 1928-1931 yılları arasında Letonya’da Estonya Büyükelçisi, 1932 yılında ise Balkan 

ülkeleri nezdinde Estonya’nın Başkonsolos olarak görev yaptı. Ayrıntılı bilgi için bkz. Eluloolisi Andmeid, 

Valis-Eesti Tegelased, Vaba Maa Trükikoda, Tallinas, 1939. S.130-131 
54 Jaan Tõnisson, Gazeteci, Avukat, Estonya’nın 2. Başbakanı. 22 Aralık 1868 tarihinde Viljandi’de 

doğdu.  Portföysüz Bakan 12.11.1918-27.11.1918; Dışişleri Bakanı 27.11.1918 - 09.05.1919; Dışişleri 

Bakanları 06.06 - 29.07.1919; Başbakan 18.11.1919– [28.] 30.07.1920  (17.04.1920 Ticaret ve Sanayi 

Bakanı dahil); Başbakan 30.07.-26.10.1920; Devlet Başkanı 09.12.1927-4.12.1928; Dışişleri Bakanı 

12.02.1931–19.02.1932 ve 19.02.1932 - 19.07.1932, Devlet Başkanı 18.05.1933-21.10.1933 ve 9.12.1927-

4.12.1928; 1921 Ulusal Ekonomik Konsey Üyesi; 1923-1925 ve 1932-1933 Riigikogu Başkanı, 1927-1928 

ve 1933, Devlet Başkanı; 1931-1932 Dışişleri Bakanı;  Halkın Kalkınma Partisi; Demokratik Parti; Estonya 

Halk Partisi; Ulusal Merkez Partilerinde siyaset yaptı.  Paris Barış Konferansı'na katıldı. Jaan Tonnisson  

hakkında daha fazla bilgi için bkz. Piret Viljamaa, Koostanud (Derleyen), I. Riigikogu liikmed, Eesti 

Rahvusraamatukogu (Estonya Ulusal Kütüphanesi), Tallinn, 2019, s.271-274. 
55 Nutt, a.g.m. s.22. 
56 Hiden, a.g.m, s.79. 
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kuvvetlerinin Tallinn’e girdiği zaman aralığına kadar koruyabilmişti. Çünkü Estonya 

bağımsızlık deklarasyonundan kısa bir süre sonra Alman güçleri Estonya’yı işgal etmeye 

başlamıştı. Almanlar, bu bağımsızlık deklarasyonunu hiç tanımamış olmasına rağmen 

İngiltere Fransa ve İtalya, Almanların bu işgalini Kuzeye doğru bir yayılma hareketi 

olarak gördüğünden Mayıs 1918’de Estonya’yı de facto olarak tanımışlardı.57 

Estonya, işgale karşı koymak için hazırlıklara başlamıştı. 1917’den itibaren 

Estonya, Rus Ordusunun saflarından ayrılarak Estonya’ya sızmış Estonlardan bir ordu 

oluşturmaya başlamıştı. Yaklaşık 100.000 Eston Rus İmparatorluğu ve Birinci Dünya 

Savaşı’nda Rus ordusunda görev yapmıştı. Bu çerçevede 1918’in başlarında Estonya, 

Rusya’dan ayrılma için gerekli askeri güce sahip olmaya başlamıştı. Eston ordusu bir 

süvari alayı, bir topçu tugayı ve bir mühendis birliği olmak üzere dört piyade alayından 

oluşmaktaydı. 58  

Bağımsızlık bildirgesinden sonra Almanlar, Estonya’daki nüfusun %3’ünü 

oluşturan Almanların da desteği ile yaptıkları işgal ile Estonların “yeni tomurcuklanan 

bağımsızlık rüyasını” kırmıştı. Almanlar, Prusya’yı da ele geçirerek Estonya’yı da 

kolonize ederek “yeni Almanya’yı” kurmayı planlıyorlardı. Ancak Eston toprak 

reformunun yapılması Estonlar inançlarını canlandırmıştı.59 Çünkü toprak reformuna 

göre Almanların elindeki topraklar savaşa katılan Estonlara verilecekti. Bu durum 

Estonlar’daki milliyetçiliği artırarak, dağınık birliklerin Eston kimliği altında birbirlerine 

yakınlaşmasını ve birlikte hareket etmesini sağlamıştı. Estonlar savaşı kazanmaları 

halinde elde edecekleri toprakları düşünerek savaşmalarının bir gayesi olduğunu 

                                                           
57 Rimestad, a.g.e., s.66. 
58 Sibul, a.g.m., s.109. 
59 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.7; BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_087, 
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düşünerek bir motivasyon elde etmişlerdi. Bu motivasyon Estonyalıların Almanlara ve 

Bolşeviklere üstünlük sağlamasında önemli bir rol oynamıştı.60   

Şubat 1918’de Almanlar, bir hafta içerisinde Estonya’nın büyük bir bölümünü ele 

geçirebileceklerini varsayıyordu. Almanlar böyle düşünürken “Maapaev’in” liderleri 

bölgesel yönetimi idare ediyordu. Bu kapsamda mecliste Konstantin Konik, Konstantin 

Pats61 ve Jüri Vilms’den oluşan bir “Paastekomitee” (kurtuluş komitesi) kuruldu ve bu 

komite Estonya’nın bağımsızlığını ilan ettikten sonra yönetime Konstantin Pats geçti. İşte 

Rusya’nın yeniden tehdit olduğu dönem ile Almanların ilerlediği dönem arasında Eston 

kuvayı milliye birlikleri denilebilecek “omakaitse” (direniş/self defense) birlikleri 

tarafından pek çok köy ve kasaba geri alınmıştı.62 Eston yerel birlikleri, İngiliz donanması 

ve Baltık Germenleri ve Finli gönüllüler tarafından destekleniyordu.63 Hatta müttefik 

güçler denilen İngiltere ve Fransa, Estonların Almanlara karşı verdiği mücadeleye destek 

sağlıyorlardı.  İngiltere ve Fransa bu desteği, 3 Mayıs 1918 tarihinde Estonyalıları ve 

Estonya’yı de facto olarak tanıyarak göstermişlerdi. Bu destek neticesinde 19 Kasım 

1918’de ise Berlin de Konstantin Pats’ın başında olduğu Estonya’yı de facto olarak kabul 

etmek durumunda kalmıştı.64 Kasım 1918 Estonya için önemli bir aydı. Çünkü 

Bolşevikler Tallinn’e oldukça yaklaşmış, ülkenin neredeyse %75’ini ele geçirmişti. Fakat 

                                                           
60 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.59.; BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_139. 
61 Konstantin Pats, Devlet adamı, Avukat, Estonya Cumhuriyeti İlk Cumhurbaşkanı. 23 Şubat 1874’de 

Tahkuranna Parnu da doğdu. 1882’de Pärnu Catherine’de Tahkuranna Ortodoks Okulunda okudu. 1894-

1898, Tartu Üniversitesi’nde hukuk okudu, hukuk derecesi ile mezun oldu. 1901 yılında bir dergi kuruldu 

ve sayfanın baş editörlüğünü yaptı. Estonya Kurtuluş Komitesi Üyesi 19.02.1918-24.02.1918, Bakanlar 

Kurulu Başkan, İçişleri ve Ticaret ve Sanayi Bakanı 24.02.1918-12.11.1918, Başbakan ve İçişleri 

12.11.1918-27.11.1918, Başbakan ve Askeri Bakan 27.11.1918-09.05.1919, Devlet Başkanı 25.01.1921–

21.11.1922, 02.08.1923-26.03.1924, 12.02.1931–19.02.1932, 01.11.1932–18.05.1933, 21.10.1933 - 

24.01.1934; Devlet Başkanından Sorumlu Başbakan (state of Elder) 24.01.1934-03.09.1937, Devlet 

Görevlisi 03.09.1937 - 24.04.1938, Başkan 24.04.1938-23.07.1940 olarak görev yaptı. 18 Ocak 1956 yılına 

Burasevo’da hayatını kaybetti. Konstantin Pats hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Piret Viljamaa, Koostanud 

(Derleyen), I. Riigikogu liikmed, Eesti Rahvusraamatukogu (Estonya Ulusal Kütüphanesi), Tallinn, 2019, 

s.200-204. 
62 Frucht (ed), a.g.e., s.74. 
63 Rimestad, a.g.e., s.66. 
64 Hiden, a.g.m. s.80. 
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Estonya General Laidoner’i Eston kuvvetlerinin başına getirince işler değişmiş, 

Bağımsızlık Bildirisinden tam bir yıl sonra 24 Şubat 1919’da ülke tekrar Estonya 

kontrolüne girmişti.65  

Olaya başka bir açıdan bakıldığında, 24 Şubat 1918 tarihinde Estonya 

bağımsızlığını ilan ettiğinde, Rus güçleri Tallinn’den ayrılmış fakat henüz Alman güçleri 

Tallinn’e gelmemişti.66 25 Şubat 1918’de Alman birlikleri Estonya’nın başkenti Tallinn’i 

işgal ettiğinde, bazı Estonyalı bölgesel yönetim liderleri tutuklandı, bazıları da ortadan 

kayboldu. Estonya, birlikleri Alman kuvvetlerine karşı koyacak kadar güçlü değildi. 

Bununla birlikte, Estonya birlikleri geniş bir alanın Rus birlikler tarafından 

yağmalanmasını engelleyebilmişlerdi. Almanya, Estonya ordusunun terhis edilerek tüm 

silahların işgalci birliklere teslim edilmesini emretmişti. 11 Kasım 1918 tarihli ateşkes ile 

Estonya Bölgesel Yönetimi aktivitelerini devam ettirmişti. Ateşkes sonrası Alman 

birlikleri geri çekilmeye başlamıştı, ancak bu durum Almanların yeni Estonya devletine 

karşı açıkça düşman olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Ateşkes Estonya’yı zor duruma 

sokmuştu. Estonya’nın devlet kurumlarını ve ordusunu yeniden organize etmesi 

gerekiyordu. Bu arada bir yandan da Bolşevik Birlikleri Eston sınırında yığınak 

yapıyordu. Estonya’nın ekonomik durumu da iyiye gitmiyordu, çünkü Eston kaynakları 

Almanya ve Rusya tarafından sömürülmekteydi. Alman ve Rusların taleplerini karşılayan 

endüstri ve tarımsal ürünler stokları neredeyse bitmiş tükenmişti. Endüstri için gerekli 

olan ham maddeler Almanlar ve Ruslar tarafından tüketilmişti. Şubat 1918’den sonra yani 

Brest-Litovsk Antlaşmasından sonra, Almanlar Bolşevik liderleri Petrograd bölgesini 

işgal etmeleri için desteklemiş ve Sovyet liderlerle işbirliğine gitmişti. Alman 

İmparatorluğu’nun İtilaf güçleriyle yaptığı ateşkes67 ile dağılmasına rağmen mağlup 

                                                           
65 Taylor, a.g.e., s.18 
66 Nutt, a.g.m, s.21. 
67 Venzon (ed), a.g.e., s.51. 
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Almaların Bolşeviklerle desteği devam etmişti.68 Almanların, Estonya’yı işgal etmesi, 

bölgesel hükümeti ve “Maapaev’i” hezimete uğratmıştı, çünkü çok sayıda meclis üyesi 

tutuklanmış ve hapse mahkûm edilmişti. Kurtuluş Komitesi üyelerinden Juri Vilm ise 

Helsinki yakınlarında öldürülmüştü. İtilaf devletleri doğal olarak olanların karşısında idi 

ve Estonların lobi faaliyetleri sonuç vererek Estonya’nın bağımsızlığı de facto olarak 

İngiltere, Fransa ve İtalya’nın desteği ile tanınmıştı. Fakat Almanya Estonya topraklarının 

da dahil olduğu bir Alman Dukalığı kurma yolundaki amacını değiştirmemişti. Ve Kaiser 

Wilhem Alman Dukalığını Eylül ayında ilan etmişti. Fakat bu dukalığın ömrü çok kısa 

oldu ve Kasımda bu dukalık ortadan kalktı. Estonya’daki şiddet Çarı devirip yönetime 

geçen Bolşevikler, Brest-Litovsk Antlaşmasını tek taraflı olarak tanımadıklarını 

belirterek Estonya topraklarını işgal etmeye başlayınca, Estonya Bağımsızlık Savaşı 28 

Kasım 1918’de başlamış oldu.69  

Eston bağımsızlık savaşının ayrıntılarına inildiğinde, Estonların savaşı nasıl 

kazandığı daha iyi anlaşılmaktaydı. Almanlar çekilmeye başladığında, Rusya ateşkes 

kararından sonra da Eston topraklarını işgal etmeye başladı.70 Almanların geri 

çekilmesinden sonra Ruslara karşı direniş gösteren Omakaise, denilen bölgesel direniş 

örgütlerinin çabaları yetersiz olmuş, bu birlikler Bolşeviklere karşı fazla direniş ortaya 

koyamamıştı.71 Bolşevik yönetimindeki 7. Kızıl Ordu, Kuzeydeki Narva bölgesinde, 28 

Kasım 1918’de Estonya’yı işgal ederek; güneyde ise Vorü ve Tartu’ya doğru ilerlemeye 

başladı. Ruslar 12.000 kişi ile ilerlerken Estonlar ise sadece 2.000 kişi ile bu istilaya karşı 

koymaya çalışıyorlardı. Üstelik bu direniş birlikleri neredeyse hiç ağır silaha sahip 

değildi. Birlikler lise öğrencilerden ve profesyonel olmayan askerlerden oluşmaktaydı. 

                                                           
68 Sibul, a.g.m., s.109 
69 Frucht (ed), a.g.e., s.75. 
70 Kari Alenius , “ Ingrians in the Estonian War of Independence: Between Estonia, Russia and 

Finland “Baltic Security and Defense” Review edit by James S. Corum and others, Baltic Defense 

College Publication, Volume 15, issue 2, 2013, s.5. 
71 Frucht (ed), a.g.e., s.75. 
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Bu direnişe karşı koymak için yardım gerekliydi. 72 Bolşevikler Narva ve Tartu’yu 

aldıktan sonra Sovyet otoritesini kabul ettirmek için yaygın bir şiddet politikası 

uygulamaya başlamıştı. Aralarında Ortodoks Bishop Platon’un da olduğu 18 masum 

mahkûmu katletmek gibi eylemler de yapmışlardı. Ancak yılın sonunda bazı gelgitler 

yaşanmaya başlandı, Estonya’nın bölgesel mobil direniş birlikleri 1919 Şubat ayında 

Eston ordusuna katılmaya başladı ve bu katılımlarla birlikte Eston ordusu 13.000 kişilik 

bir güce ulaşmıştı. Gerilla yöntemiyle savaşan birlikler, merkez birliklerle yer 

değiştirmişti. Eski çarlık yanlısı olan Jhon Lidoner’in orduların genel kumandanlığı 

sorumluluğuna getirilerek ordu birliklerinin merkezileştirilmesi sağlanmıştı. Bu arada,  

Estonya donanması da kurulmaya çalışılmaktaydı. Bu dönemde Estonya ordusuna komşu 

ülkelerden katılımlarda olmaya başlamıştı.73 Nitekim Estonya’nın bir yandan Almanlara 

diğer yandan da Bolşeviklere karşı verdiği mücadelede pek çok komşu ülke vatandaşı 

gönüllü olarak Eston direnişine katılmıştı. En çok katılımı gösteren Fin halkı, sonrasında 

İsveç ve Danimarka halkları olmuştu.74 Estonya’nın yakın komşularının yanı sıra İngiliz 

Dışişleri Bakanlığı Estonya’ya destek için deniz kuvvetlerine ait birlikler harekete 

geçirmişti ve 12 Aralık 1918’de ilk filo Tallinn’e ulaşmıştı.75 Alman güçlerin 

Estonya’dan ayrılmasından kısa bir süre sonra Bolşevik güçler Estonya’ya gelmiş ve 24 

Aralık 1918 tarihinde Tartu’yu ele geçirmişti. İngiliz savaş gemileri Tallinn’i kurtarmada 

önemli rol oynamış olsa da, Estonların kendilerine güvenmesine sebep olmuştu. Finli 

gönüllülerin ve Estonyalı Almanların da desteğiyle 24 Şubat 1918 tarihinde Bolşevikleri 

yenmeyi başarmıştı.76 Yine aralarında tarihi, kültürel ve dilsel bağlılık olan Finlandiya, 

Estonya’ya lojistik destekte bulunmuştu. Finlandiyalı askerler Eston askerlere göre daha 

eğitimli ve tecrübeliydi. Bu askerler Eston gönüllülerini ve Eston askerlerini eğitmişti. 

                                                           
72 Sibul, a.g.m., s.115. 
73 Frucht (ed), a.g.e., s.76.;Rimestad, a.g.e., s.67. 
74 Alenius  a.g.m., s.5; Rimestad, a.g.e. s.66-67. 
75 Sibul, a.g.m., s.111 
76 Hiden, a.g.m. s.80.  
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Bolşeviklere karşı direniş sürerken Eston birliklerin sevk ve idaresi için Kumanda 

Merkezi kurmuştu.77 Tüm bunlar sayesinde Estonya merkezi bir ordu oluşturmayı 

başarmış, bu merkezi ordu sayesinde ise Estonya’nın verdiği mücadeleyi kazanmıştı. 

Estonya, İngiltere ve Finlandiya’dan gelen yardımlarla deniz, hava ve kara 

birliklerini düzenleyerek, 6 Ocak 1919’da saldırıya geçmeye başladı. Eston donanması 

Sovyet ordusunun arkasına yaptığı saldırılarla, Bolşevik hattının düşmesinde büyük katkı 

sağlamıştı. Böylece Estonların, 6 Ocak 1919 da başlayan karşı saldırısı 14 Ocak 1919’da 

Tartu ve Narva’nın geri alınması ile ses getiren bir hareketle başlamış oldu.78 14 Ocak 

1919’da Eston birlikleri ile Bolşeviklerin katliam planlarını hayata geçiremeden Tartu’ya 

yetişerek burayı ele geçirdi. Fin ve Eston birlikleri 19 Ocak 1919’da Kuzeydoğu 

Estonya’yı Narva’yı kurtardılar hatta bazı üst düzey Bolşevik komutanları hatta Deniz ve 

Savaş Bakanı Leon Trotsky’i esir aldılar. Bu gelişme sonrasında Bolşevik yönetimi Şubat 

ayı içerisinde 75-85 bin arası Rus askerini Pskov’da toplayarak Eston saldırısına karşı 

koymak için yığınak yapmaya başlamıştı. Fakat Estonların, toplanan Rus birliklerine 

karşı koyacak kadar askeri, Estonya’nın 4 bölgesinden toplamaları ancak Aralık ayında 

mümkün olabilirdi.  Eston birlikleri ve yerel direniş birlikleri Bolşevik birliklerine karşı 

yeterli ekipman olmamasına rağmen iyi bir direniş göstermekteydi. Bunda Rus 

birliklerinin silahlarının mobilitesinin düşük olması, Rus askerlerinin motivasyonunun 

gitmesi, Eston birliklerinin ve komutanlarının daha kalifiye olması, Estonların vatanlarını 

korumak için daha motivasyonlu olmaları ve silahlarının mobilitesinin yüksek olması 

etkili olmuştu.79 İtilaf devletleri, Nisan 1919’da, Alman güçlerin Estonya’dan geri 

çekilmesini istemişti. Arkasından da askeri ve ekonomik misyonlarını göndermişlerdi. Bu 

ülkeler Baltık ülkelerinin bağımsız bir devlet olarak kabul görmelerini hep bir ağızdan 

                                                           
77 Sibul, a.g.m., s.111. 
78 Frucht (ed), a.g.e., s.76. 
79 Sibul, a.g.m., s.116. 
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dile getirmeye başlamıştı. Bu güçler, bağımsız Baltık devletlerinin bu bağımsızlığı 

koruma çabalarının yanında sanki ikincil olarak Bolşeviklerle savaşıyor gibi 

davranıyorlardı.80 

1919’un ortalarına gelindiğinde, karadan Eston birlikleri,  Doğudan Güneye doğru 

Rusya’ya operasyona başladı. 23-24 Mayıs 1919’da Estonya ikinci bölgesi gece 

saldırısıyla Pskov’u geri aldı.81 Böylece Estonlar önemli bir demir yolu kavşağını ele 

geçirerek stratejik bir hamle yapmıştı.82 Diğer yandan Almanlar ise Estonya ve 

Letonya’yı kontrol altına alarak Baltık Bölgesi Alman Aristokrasini kurup, bu idare 

altında Alman yanlısı ve itaatkâr devletçikler yapmayı amaçlıyordu. Ve bu amaç için 23 

Mayıs 1919’da Alman birlikleri Landwswehr ve De Iron Division bölgesine yani Riga’ya 

girdiler. Bu Alman birlikleri Kuzey ve Kuzeydoğuya doğru ilerleyerek ikinci Eston 

Bölgesi Birliklerinin arkasına doğru ilerlediler ve Alman General Eston güçlerinin kendi 

emirleri altına girmesini istedi ancak Estonlar bunu önemsememişti.83 Tehlike bu seferde 

Güneyden gelmişti. Almanlar Karlis Ulmanis’in liderliğinde olan Letonya Bölgesel 

Hükümeti’ni ele geçirerek bu bölgeyi “Alman Askeri Tugayı (Baltic Brigade)” yapmak 

istiyordu. Almanlar bu kapsamda, Baltık bölgesinde yeniden kontrolü ele geçirmek 

istiyorlardı ancak Eston liderler buna şiddetle karşı koymaya kararlaştırmışlardı. Çok 

geçmeden Alman birlikleri ile Eston birlikleri arasında çatışmalar başladı.84 5 Haziran 

1919 tarihinde Alman birlikleri Cesis’de bulunan Eston zırhlı savaş treni N2’ye saldırdı 

ve Eston birliklerini kasabada tutmayı başardılar. Üç gün süren çatışmaların ardından 

Estonlar Cesis’ten uzaklaştırılmış ve 10 Haziran 1919’da Estonlar ile Almanlar arasında 

bir ateşkes imzalanarak barış görüşmeleri başlamıştı. Üçüncü Eston Bölgesinden birlikler 

barış görüşmeleri sürerken Cesis’e gelmeye başladı. Bunun üzerine Alman birlikleri 19 

                                                           
80 Hiden, a.g.m., s.81. 
81 Frucht (ed), a.g.e., s.76. 
82 Sibul, a.g.m. s.117. 
83 Sibul, a.g.m. s.118-119. 
84 Frucht (ed), a.g.e., s.76. 
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Haziran 1919’da tekrar saldırıya geçmeye başlamışlardı. Eston birlikleri Üçüncü 

Bölgenin askeri desteğiyle Almanların saldırısına karşı koymayı başararak Cesis’i geri 

almışlardı. Bununla da yetinmeyip Alman birliklerinin yeniden toplanmasına müsaade 

etmemişlerdi.85 Hatta Eston kuvvetleri Alman birliklerini Riga sınırına kadar takip ederek 

yeniden toplanmalarına aman vermemişti. Bu arada anayasa meclisi kendi çalışmalarında 

önemli adımlar atarak radikal bir kararla toprak reformunun getirilerinin hesabını ve 

planını da yapmıştı. Bu hesaba göre 2 milyon hektar alana sahip bine yakın gayrimenkul 

vardı ve bunların %96’sına Alman soyluları sahipti. Alman soylularının elindeki bu 

topraklar millîleştirilerek halk arasında bölüştürüldü.86 Bu durum Eston halkına kendi 

ülkelerini ve topraklarını savunmak için bir motivasyon kaynağı olmuştu. Dağınık Eston 

birlikleri bu motivasyonla birlikte savaşarak büyük başarı elde etmişti.  

Ülkede bunlar yaşanırken Riga körfezinde bulunan Eston donanmasının desteği 

ile Eston kara birlikleri ilerleyişini sürdürdü. Eston donanmasının üstün gayretiyle pek 

çok Alman hafif zırhlısı zayiat verdi. Alman birlikleri, Eston birliklerine nazaran daha iyi 

imkânlara, silahlara ve teçhizata sahip olmasına rağmen komutan General Von der 

Goltz’un, stratejik öneme sahip “Liepaja” limanına ve demir yollarına gerekli önemi 

verilmemesi gibi taktiksel bir hata yapması, nedeniyle Riga’dan çıkmak zorunda kalmıştı. 

Çok geçmeden Almanların yerini İngiliz ve Fransız kara kuvvetleri ve donanması 

almıştı.87 

Eston ve Finlerden oluşan Kuzey Batı Ordusu İngiliz ve Fransızların da desteği 

ile ilerlemeye başladı. Bu arada (Russkij Severnyj korpu) “RSK” kısa adı ile bilinen 

Pskov’da bulunan Kuzey Ordusu, Eston Hükümeti 1 Aralık 1918’de bir antlaşma yaparak 

işbirliği içine girmişti. Eston Hükümeti Kuzey Ordusunu desteklemeye devam etmesine 

                                                           
85 Sibul, a.g.m., s.118-119.;Rimestad, a.g.e., s.67. 
86 Frucht (ed), a.g.e., s.76. 
87 Sibul, a.g.m., s.120-121. 
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karşılık Kuzey Ordusu da Eston Ordusunun başkomutan sıfatıyla idaresine devam etme 

ve Eston Hükümeti’nin iç işlerine karışmama karşılığında anlaşmıştı. Çünkü Kuzey 

Ordusunun da Eston Hükümeti’nin de ortak düşmanı Rusya idi. Bu işbirliği 1919’un 

yazında ve baharında devam etti. Ancak 1919’un yaz sonuna doğru Kuzey Ordusu ve 

Eston Hükümeti Ruslardan boşalan Eston toprakları hakkında yaşanan anlaşmazlık ve 

Rusların 20.000 kişilik bir güç toplaması nedeniyle birliktelikleri bozulmuştu. Temmuz 

1919’da, Kuzey Ordusu isim değiştirerek (Severo-zapadnaja armija, SZA) Kuzey Batı 

Ordusu ismini almıştı.88 1919’un yazına gelindiğinde Anti-Sovyet yerel birlikleri ve 

Eston kuvvetleri Pskov’da toplanarak Petrograd’a yani St. Petersburg’a doğru ilerlemeye 

başlamıştı. Eston kuvvetleri itilaf devleri tarafından da destekleniyordu. Ancak 14 Kasım 

1919’da Kuzeybatı Ordusu Rus kuvvetleri tarafından mağlup edilmişti. General Yudeniç 

beraberindeki 50.000 kişilik birlik ile sivil sığınmacıları Eston hattının gerisine geri 

çekme niyetindeydi. Geri çekilen Kuzey Batı ordusu moralini yitirmişti. Ordunun lider 

kadrosu Estonya’nın toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve bağımsızlığını tehlikeye atmıştı. 

Bu nedenle, Kuzey Batı Ordusu dağıtılmıştı. Bu başarısız girişim ve Estonya’nın 

bağımsız olmak istediğini anlayan İngiltere ve Fransa Sovyetler ile barış görüşmelerinin 

yapılmasına onay vermişti. Sovyetler ve Estonlar 5 Aralık 1919’da barış görüşmelerine 

başladılar. Ancak görüşmeler devam ederken Sovyetler 160.000 civarında birlik 

toplamıştı. Buna karşılık Estonlar da bir savunma hattı oluşturmakta çok gecikmemişti. 

Masada pazarlık gücünü artırmak için yapılan bu hamleler ortamı iyice germişti. Nihayet, 

Bolşevikler 7 Aralık’ta bazı piyade saldırılarına başlamışlardı. Estonlar bu saldırılara 

ciddi şekilde karşılık verdiler ve zaman zaman Bolşevik ilerlemesini durdurdular. 24 

Aralığa gelindiğinde Bolşeviklerin yeni talepleri Estonlar için seri saldırıların geleceğinin 

habercisiydi.  Çok geçmeden, 28 Aralık 1919’da Bolşevik Birlikleri saldırıya geçmişti. 

Ancak Estonlar inanılmaz bir direniş göstermişlerdi. Bu direniş neticesinde, Bolşeviklerin 

                                                           
88 Alenius,  a.g.m., s.6. 
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saldırıyı devam ettirecek lojistik gücü kalmamıştı. Bunun üzerine, 2 Şubat 1920’de Rusya 

ile Estonya arasında barış antlaşması imzalanmıştı.89 2 Şubat 1920’de Bolşevikler ve 

Estonya arasında imzalanan Tartu Antlaşması Bolşevik Rusya’nın yabancı bir devlet ile 

imzaladığı ilk antlaşmaydı.90 Bu antlaşmayla birlikte Bolşevik Rusya, Estonya ve 

Estonya’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu.91 Estonya’nın bağımsızlığını ilk olarak 

2 Şubat 1920 tarihinde de jure yani hukuken Bolşevik Rusya tarafından tanınmasından 

sonra, 7 Haziran 1920’de Finlandiya, 31 Aralık 1920’de Polonya, 5 Şubat 1921’de İşveç, 

Danimarka ve Norveç, 28 Temmuz 1922’de Amerika bağımsız Estonya Cumhuriyetini 

tanıdı.92 Böylece 1917’de Rusya tarafından özerklik tanınan, fakat Rusya’daki Bolşevik 

hükümet darbesinden sonra 1918’de bağımsız cumhuriyet ilân edilen Estonya,93 24 Şubat 

1918 tarihinde Kızıl Ordu ve Alman güçlerine karşı başlattığı bağımsızlık savaşını, 2 

Şubat 1920 tarihinde zaferle sonuçlandırdı.94  

Eston halkının vermiş olduğu savaş, Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki zorlu 

şartlar içinde hem Rus Bolşeviklere karşı hem de Almanlara karşı olmuştu. Estonlar bu 

mücadeleyi yeni kurulan genç ve tecrübesiz bir orduyla hem de yeterli ekipman ve 

donanım olmadığı halde gerçekleştirebilmişlerdi. Bu mücadelenin temel noktası asker ve 

sivil halkın topyekûn hareketi ve motivasyonunun yanı sıra askeri ve politik liderlere 

sahip olmasıydı. Estonya halkı Rus İmparatorluğu’nun Batı sınırındaki Ruslar gibi 

yukarıya doğru yükselen yerel kültür ve küresel milliyetçilik kavramı arasında gel-gitler 

yaşamıştı. Ancak sonunda kendi kültürlerini oluşturdukları Eston kimliği altında 

toplanabilmişlerdi.95  

                                                           
89 Sibul, a.g.m., s.124.;Rimestad, a.g.e., s.67. 
90 Coleman, a.g.e., s.8.;Hiden, a.g.m., s.82. 
91 Venzon (ed), a.g.e., s.447. 
92 Nutt, a.g.m.,s.22. 
93 Kaarel Robert Pusta, “Estonya'nın Sovyetleştirilmesi”, Çev. Dr. İlhan Lütem, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, Ankara, 1953, s.169; 
94 Nutt, a.g.m. s.21. 
95 Sibul, a.g.m. s.108. 
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Estonya’nın 1920’deki bağımsızlığına atfen; Estonya eski başbakan yardımcısı ve 

dışişleri bakanlarından Kaarel Robert Pusta96, 25 Kasım 1952 Salı günü saat 17.30'da 

Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı “Estonların Ruslaştırılması” başlıklı konferansta, bu 

durumu 2 Şubat 1920 tarihinde Estonya’nın üniversite şehri olarak bilinen Tartu’da 

(Dorpat) imzalanan Tartu/Dorpat Antlaşması gereğince; Sovyet Rusya kendi isteğiyle 

“ebediyen” Estonya ülkesi ve halkı üzerindeki, bütün egemenlik haklarından feragat 

ettiğini belirtmişti.97 XVIII. yüzyıldan buyana sahi olduğu topraklardan Polonya’nın doğu 

kesimlerini, Belarus’un önemli bir kısmını ve tüm Baltık Bölgesini kaybeden Bolşevik 

Rusya’nın barış yapmaktan başka çaresi kalmamıştı. Üstelik takip ettiği ideoloji Bolşevik 

Rusya’yı yalnızlaştırmış kendisine müttefik bulamamıştı.98  Bu barış görüşmeleri Estonya 

Bölgesel Valisi Jaan Poska tarafından yönetilmişti. Bu görüşmelerde Estonya’nın 

Rusya’ya olan borçları tamamen silinmişti.  Estonya 15 milyon ham altın elde etmiş, 

güney ve kuzey kıyılarına şerit gibi bölgeler verilmişti.99 Antlaşmaya Estonya adına Jaan 

Poska, Ant Piip, Mait Puuman, Julius Seljamaa, jaan Soots; Rusya adına ise Adolphe 

Abramovitch, İsidor Emmanuelovitch Goukovski katılmıştı.100   

1920’li yıllarda Estonya, 2.000 kilometre toplam sınırı sahipti bu sınırlardan 1.000 

kilometresi ise denize sınırını vardı. 1920 yılı verilerine göre nüfusun %23,6’sı şehirde 

iken geri kalanı kırsalda yaşamaktaydı. Başkent Tallinn ve en kalabalık şehirdi. Ülke 

nüfusunun %90’ı Eston milletinden, %3 civarında Alman, geri kalan ise Rus milletinden 

oluşmaktaydı. Doğum oranı %27 iken ölüm oranı %19 civarında olup nüfus yıllık %8 

                                                           
96 Karl (Kaarel) Robert Pusta, 1 Mart 1883’de Narva’da doğmuş,  Estonya’nın Yabancı Delegesi olarak 

görev yapmış, Fransa’da, Belçika’da, İtalya’da, İspanya’da, Polonya’da, Çekoslovakya’da İsveç, 

Danimarka ve Norveç’te Estonya’nın büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Estonya’yı Paris ve Genova 

konferanslarında temsil etmiştir. 1920, 1924-1925 yıllarında Estonya dışişleri Bakanı olarak görev 

yapmıştır. Gazeteci, diplomat ve devlet adamıdır. Pusta 1964’te Madrid de hayata veda etmiştir. 

http://www.vm.ee/et/kaarel-robert-pusta 15/12/2016). 
97 Pusta, a.g.m., s.169; 
98 Ponting, a.g.e. s.731. 
99 Frucht (ed), a.g.e., s.76. 
100 BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_057 
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artmaktaydı. Nüfusun %15’i Katolik geri kalanının çoğu Luteryendi.101 Estonya’nın 

bağımsızlık sonrasındaki gelişmelerine dair,  Estonya eski Başbakan Yardımcısı ve 

Dışişleri Bakanı Karl Robert Pusta ise, Estonya hakkında bazı bilgiler vermekteydi. Pusta, 

Estonya’nın bağımsızlıktan sonra 47,548km2’lik yüzölçümü toprağa sahip olduğunu, bu 

toprakta 1.200.000 kadar bir nüfusun yaşadığını ve bu nüfusun yaklaşık 1.000.000’unu 

Fin-Macar aslından gelen Estonun (Est’ler) oluşturduğunu geri kalan nüfusun ise Rus, 

Alman, İsveçli ve Yahudilerden oluştuğunu, devletin azınlıkların kendi kültürel 

yaşantılarına saygı gösterdiğini, bir anlamda bu açıdan azınlıkların bir özerkliğe sahip 

olduğunu, bu çerçevede azınlıkların kendi dillerinde eğitim yapabilme imkanlarına sahip 

olduğunu belirtmişti.102 

Estonya bağımsızlıktan 1940 yılına kadar boyunca devlet örgütlenmesini ve 

toplumsal yapısını bir dizi ekonomik, sosyal ve politik reformlarla geliştirmişti. Gerek 

ekonomik gerekse sosyal açıdan en önemli reformlardan birisi toprak reformu olmuştu. 

Baltık zenginlerine ait araziler köylüler ve bağımsızlık savaşına katılan gönüllülere 

arasında yeniden taksim edilmişti. Bu süreç içinde Estonya’nın ekonomik ilişkilerde 

özellikle de Estonya ürünlerinin birincil pazarı İskandinav ülkeleri, Britanya Batı Avrupa 

ülkeleri olmuştu.  Bunun yanında ABD’ye ve Rusya’ya da ihracat yapılmaya başlanmıştı.  

Bağımsızlığın ilk yıllarında, İsviçre modelini örnek alarak demokratik liberal bir anayasa 

ile yönetildi. 1919-1933 yılları arasında 9 ile 14 farklı parti ile 20 farklı parlamenter 

hükümet kurulmuştu.103 Bu durum 1918-1933 arasında ise 23’ü bulmaktaydı. Çünkü bu 

dönemde hükümetler ve siyasi partiler güçlü değildi. Çok sayıdaki siyasi partiler güçsüz 

hükümetlerin doğmasına bu sık sık hükümet krizine neden olmaktaydı.104 Sonuçta bu 
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dönemde 20 koalisyon hükümeti kurulmuş, sosyal demokrat parti 6’sında; İşçi Parti 

16’sında, 17’sinde de Halkçı parti ile Tarımsal Birlik Partisi koalisyon ortağı olmuştu.105 

Bu gelişmenin yanında, Estonların Rusya’ya neden mesafeli yaklaştıkları 

hususunu Estonya eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Robert Pusta şu 

şekilde ifade etmekteydi. Pusta’ya göre Estonya’nın, Bağımsızlık sonrasında Eston siyasi 

yapısının aşırı parçalı olmadığını, tarımla uğraşan Estonya’nın Alman asilzadelerinin 

sahip olduğu ayrıcalıkları ortadan kaldıran reformlar ile meşgul olduğunu, bu çerçevede 

toprak reformunun yapıldığını, Bolşevik İhtilalinden sonra Eston parasının değer 

kazanma hızının yeterli olmaması nedeniyle servet birikimi sağlanmada istenilen düzeye 

erişilemediğini, dış ilişkiler açısından Rusya ile ilişkilerin normal seviyede tutulması 

çabasında olduğu ancak 1 Aralık 1924’de Tallinn’de meydana gelen başarısız darbe 

girişiminin arkasında Rusya olduğu düşüncesi, Rusya ile ticaretin düşük seviyede olması 

ve Rusya’nın sınırlarını kapatması nedenleriyle Estonya’nın yüzünü Batıya döndüğünü 

belirtmişti.106  Buna ilave olarak Estonya bağımsızlığını ilan ederken de, Batılı Güçlerin 

desteğini arkasına almıştı. Hatta, Estonya Bağımsızlıktan sonra, 21 Ocak 1921’de Dış 

Cephede Müttefikler Yüksek Konseyi, Estonya’nın tanınmasına yönelik olarak resmi bir 

bildiri teklifinde bulundu.  Sonrasında Estonya müttefiklerin de desteği ile 22 Eylül 

1921’de Milletler Cemiyetine girdi. Dönemin ana gücü ABD’nin katkılarıyla Estonya’nın 

Milletler Cemiyetine alınmasıyla birlikte, bağımsız Estonya’nın uluslararası arenada 

tanınmasına önemli katkı sağlanmıştı. Bu yönüyle de Estonya dış politikadaki stratejisini 

Batılı Güçlerden yana kurmaktaydı.107  
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Estonya bağımsızlıktan sonra toplumsal ve anayasal gelişmelere hız vermişti. Bu 

bağlamda, Anayasa çalışmaları başlamış bunun için bir kurucu meclis oluşturulması 

kararlaştırılmıştı. Bu meclise, Estonya Kırsal Birlik, Sosyal Demokratlar, İşçi Partisi ve 

Estonyalı Estonlar partileri katılmıştı. Bu seçimde 120 kişi belirlenmişti. Bu kişilerin yanı 

sıra birde avukatlar, öğrenci öğretmen, gazeteci ve çiftçilerden oluşan bir grup daha 

belirlenmişti. Böylece 169 erkek ve 9 kadından oluşan anayasa oluşturma meclisi 

belirlenmişti. 23 Nisan 1919 tarihinde Estonya konser salonunda yapılan ilk toplantıda, 

August Rei başkan seçilmişti.  Meclis 5 birleşim ve 170 oturum gerçekleştirmişti.  Kurucu 

Meclisi 5 Haziran 1920’de yeni anayasayı kabul etti ve bu anayasa 21 Aralık 1920’de 

yürürlüğe girdi. Kurucu meclis ayrıca Estonya Bağımsızlık Deklarasyonunu da 

yayınlamıştı. 10 Ekim 1919 tarihinde toprak yasasını kabul etmiş, Rusya ile yapılan Tartu 

Antlaşmasını oylamıştı. Sonrasında 20 Aralık 1920, Birinci Meclis Riigikogu toplanınca 

Kurucu Meclis feshedilmişti.108 Mayıs 1920’de ise Estonya Anayasası oluşturularak 

Estonyalılar kanun önünde eşit sayılmıştı.109 

Estonya, 15 Haziran 1920 tarihinde ilk Anayasasını kabul etmişti.  Anayasada 

parlamenter sistem benimsenmişti.110 Anayasa’nın ilk kısmı genel hükümlerden 

bahsetmekteydi ve 5 maddeden oluşmaktaydı. Estonya Anayasanın 1’inci maddesine 

göre Estonya halk egemenliğine dayalı bağımsız ve özerk bir devletti.  Bu anayasa ile 

aynı zamanda, Estonya’nın sınırları belirlenmişti. Estonya Anayasasının gücünün 

yasaların öngördüğü sınırlar haricinde kimse tarafından kullanılamayacaktı. Estonya 

Devleti’nin resmi dili Estonca olarak belirlenmişti.111 Estonya Anayasanın ikinci 

bölümünde ise temel hak ve özgürlükler düzenlenmişti. Tüm Estonya vatandaşlarının 

                                                           
108 Estonya Meclisi Resmi İnternet Sitesi, https://www.riigikogu.ee/en (17/04/2019) 
109 Rimestad, a.g.e., s.68; Estonya anayasası ülkedeki azınlıkları tanıyarak onlara kendi dillerinde konuşma 

ve eğitim hakkı tanımıştı. Bu hak zamanla genişleyerek Rusları, Almanları ve İsveçlileri ve Yahudileri de 

kapsamıştı.  Hatta azınlıklara kültürel özerklik veren bir de yasa çıkmıştı 
110 İwaskiw (ed.), a.g.e., s.16. 
111 BOA. Belge No: HR_SYS__02679_00001_021; BOA Belge No: HR_SYS__02679_00001_022; 

https://www.riigikogu.ee/en/introduction-and-history/history-riigikogu/1st-riigikogu/
https://www.riigikogu.ee/en


26 

 

hukukun gözünde eşit olduğu, hiç kimseye doğum, din, cinsiyet, rütbe veya milliyetten 

kaynaklanan herhangi bir kamu imtiyazı veya dezavantajı sağlanamayacağı, kişisel 

dokunulmazlığın güvence altına alındığı, yasanın öngördüğü davalar ve yollar dışında 

kimsenin soruşturulamayacağı, yasada belirlenen haller dışında, hiçbir Estonyalının 

tutuklanamayacağı veya yargı makamlarının kararından farklı olarak kişisel 

özgürlüklerinin kısıtlanamayacağı, kanunun suç saydığı haller dışında hiçbir Estonyalıya 

ceza verilemeyeceği, Estonyalıların konut dokunulmazlığı, din ve vicdan hürriyeti 

bulunduğu, Estonya devletin dininin olmadığı, Estonya’da eğitimin ücretsiz olduğu, 

Estonya’da azınlık milletlerden anadillerinde eğitimi güvence altına alındığı, Estonya’ya 

ifade özgürlüğü olduğu ve sansür uygulamasının yasak olduğu, Estonya’da 

haberleşmenin gizliliğinin güvence altına alındığı, dilekçe ve şikâyet hakkı tanındığı, 

ikamet özgürlüğü bulunduğu, Estonya’da derneklerin ve sendikaların oluşumunun serbest 

olduğu, grev hakkının var olduğu, çalışma özgürlüğü olduğu, azınlıkların kendi kültürleri 

ile ilgili kurumlar kurabilecekleri gibi hükümleri içermekteydi.112  Estonya Anayasanın 

üçüncü bölümünde ise halktan bahsetmekteydi. Bu bölümde, Estonya Devletinin halkın 

kendisi olduğu, oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar aracılığıyla bu yetkinin 

kullanıldığı 20 yaşına gelmiş her Eston vatandaşının oy kullanma hakkına sahip (kısıtlı 

olanlar ve belirlenen suçtan ceza alanlar hariç) olduğu, Estonya halkının meclis tarafından 

kabul edilen bir yasayı, belli bir çoğunluğun imzasıyla yürürlüğünü durdurabileceği, iptal 

ettirebileceği veya değiştirilebileceği, meclis ve Estonya halkının anlaşamaması halinde 

referanduma gidileceği, ancak bu durumun istisnalarının bulunduğu belirtilmişti.113 

Estonya Anayasanın dördüncü bölümünde meclis faaliyetleri düzenlenmişti. Buna göre, 

Estonya Meclise ilişkin hükümlere bakıldığında, Estonya halkı adına yasama yetkisini 

kullanıldığı, gizli oyla seçilen bir başkanın olduğu, seçimlerin ayrı bir yasa ile 
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düzenleneceği, 100 vekilin temsil edeceği, Estonya’da seçimlerin 3 yılda bir yapılacağı, 

Meclisi üyesinin tutuklanması, ölüm veya istifası halinde yeni bir üye ile değiştirileceği, 

her yılın ekim ayının ilk pazartesi günü Estonya Meclisi Riigikogu’nun olağan oturumlar 

için toplanacağı, meclisin yetkisi verilen kişiler tarafından olağanüstü toplantıya 

çağırabileceği, seçimlerden sonraki ilk toplantıda Estonya Meclisinin, Estonya 

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanının da diğer üyelerini seçeceği,  meclis oturumları 

açık olduğu ancak belirlenen hallerde gizli yapılabileceği, vekillerin vekillik süresi 

boyunca askerlikten muaf olduğu,  meclisin yasa,  bütçeyi, Devletin gelir ve giderlerini 

kontrol etme yetkisi olduğu kabul edilmişti.114 Estonya Anayasanın beşinci bölümünde 

ise Estonya Hükümeti’ne ilişkin düzenlemelere yer verilmişti. Estonya Devletini, Estonya 

Hükümeti’nin yöneteceği, hükümetin ise Devlet Başkanı (Riigiwanem) ve Bakanlardan 

oluşacağı, bir bakanın istifası üzerine, görevlerini, yeni bir Bakan göreve başlayana kadar 

Hükümet tarafından aday gösterilen bir Hükümet üyesinin yürüteceği, iç ve dış 

politikanın Estonya Hükümeti tarafından idare edebileceği, hükümetin, bütçeyi hazırlayıp 

meclise sunma, kamu görevlilerini atama ve görevden alma, uluslararası antlaşma yapma, 

Meclisinin kararlarına dayanarak savaş ilan etme ve barışı sonuçlandırma, yönetmelik 

yapma gibi görevlerinin olduğu, Estonya Devlet Başkanının, Estonya Cumhuriyetini 

temsil ettiği, Hükümet’in toplantılarının gizli olduğu,  Estonya Hükümeti’nin 

Riigikogu’dan güven yetkisi alması gerektiği almazsa istifa etmesi gerektiği gibi 

durumlar düzenlemekteydi. 115 Estonya Anayasanın altıncı bölümünde adalet mahkemesi 

düzenlenmiş olup, adalet yönetiminin faaliyetlerinde bağımsız olan Estonya Adalet 

Divanında yürütüldüğü, hakimlerin bu kurum tarafından atandığı ifade edilmekteydi. 

Estonya Anayasanın yedinci bölümde, devletin kendi kendini yönetme araçları 

düzenlenmişti. Sekizinci bölümde ise Estonya devletinin savunmasına ilişkin hükümler 
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bulunmaktaydı. Buna göre tüm Estonya vatandaşlarının Estonya’nın savunmasında yer 

almasının zorunlu olduğu,  seferberlik ilanının Riigikogu’ya ait olduğu düzenlemesi 

yapılmıştı. Estonya Anayasanın dokuzuncu bölümde ise vergi ve bütçeye ilişkin 

düzenlemeler bulunmaktaydı. Buna göre vergiler ancak yasa ile konacağı hüküm altına 

alınmıştı. Onuncu bölümde ise Anayasanın gücü ve değiştirilmesine ilişkin olarak 

Estonya anayasanın herkesi bağlayan en üst düzenleme olduğu vurgulanmaktaydı. 116  

Anayasaya göre ,Estonya Birinci Meclisi Riigikogu, yasa yapma, bütçe yapma ve 

yüksek yargıçları atama gibi önemli yetkisi olmasına karşılık, Meclisi kontrol ve denetim 

araçları kısıtlıydı. Meclisi denetlemede en önemli araç 25000 kişinin talebiyle kanunları 

iptal, değiştirme ve halkoyuna götürme hakkıydı. Bu meclis döneminde Estonya’da 

devlet başkanlığı yerine “Riigivanem (State Elder) Gözetici Lider” bulunmaktaydı.117 

Meclisteki sol kanattan belli bir azınlığın kaleme almış olduğu aşırı liberal bu anayasaya 

göre gücün büyük bir çoğunluğu devlet meclisine aitti. Güç bireysel güçten uzak kollektif 

güce yakındı. Görünüşte geniş gücü olduğu düşünülen gözetici liderin aslında 

parlamentoya bildirim yapma ve parlamentoyu harekete geçirme gibi belli yetkileri vardı. 

Meclis yaşı olarak kadın ve erkekler için 20 yaş sınır olarak belirlenmişti. Meclis seçileri 

ilk olarak, Kasım 1920’de yapılmıştı. Bu seçim sonuçları ise Anayasa Meclisindeki 

dağılımdan farklı olmuştu.118  

Anayasadan sonra Estonya’nın önünde başka problemler de vardı. Bu 

problemlerin başında ekonomi gelmekteydi. Ekonomide, hükümet toprak reformuyla işe 

başlamıştı. Hükümet, Baltık Almanların ve diğer soyluların elindeki arazileri küçük 

çiftçiler ve savaş gazileri arasında paylaştırdı. Böylece tarımda üretim artmıştı. Fakat 

Estonya tarımına dayanan tekstil gibi endüstrilerin ürettiği malların en büyük pazarını 
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Rusya’nın oluşturması Estonlar için bir handikap niteliğindeydi. Çünkü Sovyetler 

kapılarını dış dünyaya kapatmışlardı. Bu da Estonya malları için olumsuz bir durumdu.119 

Genç Estonya’nın ilk zamanları ulusal ekonominin inşası, Sovyet Hükümetinin, Eston 

Mallarına, Sovyet pazarını kapatması nedeniyle kötü bir tecrübe ile karşılaşması 

sonrasında, ülke 1923’de borçlarını ödeyemez hale geldiğinde, Merkez Bankası para 

basımını hızlandırmıştı. Fakat bu durum doğal olarak yüksek bir enflasyona neden 

olmuştu. 1924 yılının hemen başlarında Rusya tarafından ödenen 15.000 ton değerindeki 

altın tükenmişti. Bununla birlikte bahar aylarında ticaret kontrolleri ve sıkı ekonomik 

tedbirler ekonomiyi stabil hale getirerek büyümesini sağlamaya başlamıştı.120 

Diğer yandan, Estonya ilk anayasasını yaptıktan sonra, diğer yandan ülkede 

parlamento seçimleri yapılmıştı. Bağımsızlık bildirgesinin kahramanı, Çiftçiler Birliği 

Meclisinin lideri Konstantin Pats’ın partisi 100 sandalyenin 22’ini alarak seçimlerden 

ikinci parti olarak çıkmıştı. Birinci parti ise 22 sandalye ile İşçi Partisiydi. Sosyal 

demokratlar ise 18 sandalye kazanmıştı.121 

Konstantin Pats, 25 Şubat 1921’de Estonya’nın ilk lideri oldu. Ulusal Hristiyanlar 

Partisi okullarda öğretilen din derslerinin kaldırılması hususundaki kararın referanduma 

götürülecek olmasından dolayı çok öfkeliydi. 1923’de yapılan referandumdan 

parlamentonun yenik çıkması erken seçim yapılmasına neden olmuştu. Yapılan seçimde 

Çiftçiler ve Yerleşimciler  27 sandalye kazanırken, Sosyalistler 20 sandalyeye geriledi.122 

Estonya’da yapılan 1923 meclis seçimlerine 26 parti katılmış ancak 14 tanesi mecliste 

sandalye kazanabilmişti. Konstantin Pats’ın lideri olduğu Sağcı Tarım/Çiftçiler Birliği  

seçimlerin galibi olmuş 23 sandalye kazanmıştı. Parti oylarını kırsal kesimden ve tarımla 

uğraşan sınıftan almıştı. Daha önce Ulusal Kalkınma Partisi olarak bilinen parti Halkçı 
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Parti haline gelmişti. Estonya’nın özerkliği ve liberalleşmesi için çaba harcayan Jaan 

Tonnisson Partiye katılmıştı. Seçimlerden sonra merkez sol laik, reformist çizgiye yakın 

partilerden oluşurken, solda ise komünist ve sosyalistlerden oluşmaktaydı. 5-7 Mayıs 

1923 tarihinde yapılan seçimlerle ikinci Meclis dönemi başlamıştı. Çiftçilerin Partisi 23, 

Sosyal Demokrat İşçi Partisi 15, İşçi Partisi 12, Komünist Parti ise 10 sandalye elde 

etmişti.123 1925 yılında çıkarılan yasa ile Estonya laik bir ülke haline gelmişti.124  

Üçüncü meclisin seçimleri Mayıs 1926’da yapıldı. Bu seçim soldan sağa doğru 

oluşan trendin ılıman bir devamı olarak özellik gösterdi. Sosyal Demokrat Partisi altında 

birleşti ve eski parlamentodaki sandalye sayısının biraz altında 24 sandalye kazandı. 

Merkezi siyasi oluşumda ise 2 sağ parti de, daha fazla zemin kaybederek toplamda 37 

sandalye elde edebilmişti.125 Bu dönemde, Tarımsal Birlik Partisi 23; İşçi Partisi 13; 

Yerleşikler Partisi 14 sandalye kazanmıştı.126 Bu seçimlerden sonra Estonya’da önemli 

bir sorun baş göstermişti. Bu sorun yürürlükteki paranın değişkenliğiyle ilgiliydi. 1927’de 

Maliye Bakanı Leo Sepp’in girişimlerinin bir sonucu olarak, İngiltere’den elde ettiği 

kredi ile parasal sistemini yeniden yapılandırdı. 1 Ocak 1928’de “Kron” adlı yeni para 

piyasaya sürülerek değişim miktarı 100 Mark olarak belirlendi. Ve İsveç Kronuna 

sabitlendi.127 

Estonya’da, dördüncü Meclis seçimleri 11-13 Mayıs 1929 tarihinde yapıldı. 

712.670 seçmenden 508.106 kişi seçimlere katılmıştı. Estonya Demokrat Partisi 25, 

Çiftçiler Birliği Partisi 24, Yerleşikler Partisi 14, İşçi Partisi 10 sandalye elde etmişti. 

Yine 21-23 Mayıs 1932 tarihinde yapılan beşinci dönem meclis seçimlerinde Çiftçiler 

Birliği Partisi ile Yerleşikler Partisi birleşmesiyle oluşmuş, Birleşik Çiftçi Partisi 42; 
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Hristiyan Demokratlar, Halkçı Parti ve İşçi Partisinin birleşmesiyle oluşan, Ulusal 

Merkez Partisi 23,  Sosyalist İşçi Partisi 22 sandalye elde etmişti.128  

Estonya’da 1932 yılı seçimlerinden sonraki süreç Estonya için değişikliğin 

başladığı bir süreçti. Bu süreç, 1924 yılında Konstantin Pats’a karşı Komünist Partinin 

girişimleriyle Sovyetler destekli darbe girişimiyle başlamaktaydı. Estonya Komünist 

Partisi, Sovyet Enternasyonal ile temasa geçerek ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle işçi 

kesiminin ayaklanacağına inanarak 1 Aralık 1924 tarihinde bir darbe girişiminde 

bulunmuştu. 300 Komünist Tallinn’e hükümet binasına doğru giderken arkalarına 

işçilerinde geleceğine inanmışlardı. Fakat durum bekledikleri gibi olmamıştı.  Hükümet 

güçleri darbe girişimini bastırmıştı. Komünist parti gücünü yitirmiş, Sovyetlerle ilişkiler 

bozulmaya başlamıştı.129 Darbe girişiminden önce,  mevcut barışa rağmen, Bolşeviklerin 

faaliyetleri devam etmekteydi. Provokatörlerin yıkıcı faaliyetleri sonucu ilişkiler 

bozulmaya başlamıştı. Hatta bu durum, komünist Viktor Kingissep’in idam edilmesi ile 

sonuçlanmıştı. İsyan kısa sürede bastırılsa da aralarında ulaştırma Bakanının da olduğu 

200 kişi, komünistler tarafından katledildi. Moskova’nın darbedeki rolü açıktı, çünkü 

sınıra asker toplamış ve donanmayı yaklaştırmıştı. Ancak, darbenin başarısız olması 

sonucu bu tırmanış son buldu. Bu arada darbe ile alakası olan komünistler ardı sıra 

tutuklandı veya idam edildi.130 1924 yılındaki darbe girişimi sonrasında 1930’lu yılların 

başında Estonya politik sistemi, ülke ihtiyaçlarını karşılamayan bir anayasa ile idare 

edilmekte olduğunu gündeme taşınmıştı. 1929 Ekonomik Bunalımından sonra bu 

anayasanın aksaklığı bir kez daha ortaya çıkmıştı. Bu sadece Estonya’ya özgü bir problem 

değildi. Diğer Avrupa devletleri de yeni ve gereksinimlere uygun bir anayasa yaparak, 

güçlü bir hükümet sistemini oluşturmanın çabasını vermekteydi.131 Estonya’daki darbe 
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girişimi ülkedeki rejimi tartışmaya açmıştı. Konstantin Pats, rejimi ve anayasayı 

değiştirmek için destek toplamaya çalışmıştı. Ülkedeki koalisyonların oluşturduğu zayıf 

hükümetlerin yarattığı sıkıntı 1929 Dünya Ekonomik Kriziyle de birleşince meclis hemen 

bir aksiyon alamamıştı. Ülkede yönetime karşı protestolar artmaya başlamıştı. Bu 

ortamdan 1929 yılında Merkez Bağımsızlık Savaş Gazileri Birliği (VABS) ortaya 

çıkmıştı. 1932 yılında ise, Savaş Gazileri Birliği, gazilik faaliyetlerinden uzaklaşıp, faşist, 

popülist çizgide bir siyasi parti haline gelmişti. Savaş Gazileri Birliği seçimle gelen bir 

başkanın hükümetin diğer üyelerini seçebileceği ve 50 üyenin istemiyle meclisin 

dağıtılabileceği, 10.000 kişinin aday gösterme yetkisinin olduğu bir sistemi önermişti.132 

Hükümet ise, Savaş Gazileri Birliği’nin hazırladığından daha ılımlı bir anayasa taslağı 

hazırlamıştı. Fakat Savaş Gazileri Birliği bu taslağı istedikleri taslağın sulandırılmış hali 

olarak görerek aleyhinde kampanya yürütmeye başlamıştı. Anayasa taslağı Ağustos 

1932’de referanduma götürülmüş ancak sadece çok az bir farkla başarısız olmuştu. 

Taslağa destek %49.2 de kalmıştı. Savaş Gazileri Birliği kendi anayasa taslağını oluştursa 

da parlamento onları yenmişti. Savaş Gazileri Birliği yüksek sesle karşı kampanya 

yürüttüğü ikinci anayasa taslağı da referanduma maruz kalmış ve 10-12 Haziran 1933’de 

yapılan referandum ile ikinci anayasaya taslağı da ses getirecek şekilde reddedilmişti. Bu 

taslak kendine sadece %32,7 oranında destek bulabilmişti. Jaan Tonisson’un popülaritesi 

azalmıştı. Ulusal Gaziler Birliğinin hazırladığı anayasa taslağı 14-16 Ekim 1933’de 

referanduma gitmiş ve %72’lik bir destekle kabul edilmişti. 133  Savaş Gazileri Birliği ve 

Sosyal Demokrat Parti bir birlerine karşı yaptığı kampanyalar sonucunda referandumda 

Savaş Gazileri Birliği’nin teklifi reddedilmesi sonucu yaşanan başarısızlık sonucunu Jaan 

Tonisson istifa etti. Konstantin Pats, Tonnison’un istifasından sonra hükümetin başına 

geçti. Fakat daha sonra yapılan 1933 tarihli referandumda anayasa değişikliği kabul 
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edildi. 134 Konstantin Pats 31 Ekim 1933’de “Gözetici Lider (caretaker leader)” olarak 

göreve başladı bu görev yeni başkanlık seçimine kadar devam etti. Geçiş süreci, bütün 

güçlü başkanların sahip olduğu yarışa odaklanarak, Savaş Gazileri Birliği’nin önerdiği 

anayasa altındaki seçim düzenlemelerini yaşadı. Sosyalist Lider August Rei sol kanata 

liderlik ederken Konstantin Pats ve Eski Genel Kurmay Başkanı Johan Laidoner ikisi de 

sağ kanadı temsil ediyordu.135 Yeni anayasa ise 24 Ocak 1934 tarihinde yürürlüğe girdi. 

Pats, yeni sistemin ilk Estonya Başkanı oldu. Pats, geniş yetkili başkanlığı sevmişti, artık 

güçlü meclis yerine güçlü bir başkan bulunmaktaydı. Yerel seçimlerde ise Pats’ın yoğun 

şekilde oy aldığı kırsal kesim tercihini Savaş Gazileri Birliği’nden yana kullanmıştı.136 

Estonya’da Savaş Gazileri Birliği’nin yaptığı teklif ve bu teklifle ortaya çıkan tehlikeli 

düşünceleri ve politik eğilimleri gören Gözetici Başkan Konstantin Pats, darbeyi 

önlemeye yönelik çeşitli girişimlerde bulundu. Parlamentoyu ve siyasi partileri askıya 

aldı Savaş Gazileri Birliği’ni dağıttı.137  Pats, Savaş Gazileri Birliği’ni dağıtmadan önce 

ülkede bir darbe girişimi olma durumunu önceden sezmişti. Ve Konstantin Pats,  

sıkıyönetim ilan ederek seçimleri iptal etmişti. “Özgürlük Savaşçıları” da denilen Savaş 

Gazileri Birliği grubunu dağıttı. Bu birliğin çoğu üyesi tutuklandı. Estonya, 1933 yılında 

yaptığı referandumdan sonra, 1934 yılından itibaren yeni anayasa uygulanmaya 

başlamıştı. Bu anayasa devlet başkanına geniş yetkiler tanımaktaydı.138 Pats, Savaş 

Gazileri Birliği tehlikesini bertaraf ettikten sonra, tekrar parlamenter sisteme dönme 

konusunda çağrıda bulundu. Pats, 1936 yılında yeni anayasanın kabulü ve kurucu 

meclisin seçimi için bir seçim için girişimde bulundu. Seçimlerden sonra, Pats’ın partisi 

Ulusal Cephe partisi dışında diğer siyasi partilerin yasağı devam etmekteydi. 1938 yılında 
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Konstantin Pats Estonya Devlet Başkanı seçilmişti.139 1934 yılında meclis dağılınca, 

Devlet Başkanına bikameral meclis yetkilerini veren yeni anayasa göre 80 üye seçim ile 

50 üye de teknokratlar arasından Devlet Başkanı yani Konstantin Pats tarafından 

atanacaktı.140 Estonya Hükümeti eski kanunu anayasayı kaldırarak yeni bir kanuni 

esasinin kabul etmiş, bu yeni anayasaya göre siyasi meclisin yerine korporasyonlar 

esasına göre çeşitli meslek ve cemiyetler namına mebuslardan oluşan bir meclis kabul 

edilmişti. 141 

Bu sistemin ilk seçiminin yapıldığı, 12-14 Aralık 1936 tarihindeki seçimi 

muhalefet boykot etmiş halk seçimlere iştirak etmemişti. Bu boykot nedeniyle 50 seçim 

bölgesinde muhalefet aday göstermediği için seçim yapılamamıştı. Seçim yapılan 30 

bölgede ise katılım %30-38 arasındaydı. Bu sistemin ilk meclis toplantısı 18 Şubat 

1937’de yapılmıştı. Meclis ilk iş olarak yeni anayasanın yürürlüğe girmesini 

yasalaştırmıştı. Ulusal meclis döneminde anayasanın uygulanmasıyla ilgili 7 direktif 

çıkarmıştı.142  

Ulusal Meclis Döneminden sonra 24-25 Şubat 1938 tarihinde Meclis seçimleri 

sıkıyönetim döneminde yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Konstantin Pats’ın 19 muhalif oya 

karşın 119 geçerli oy ile yeniden Estonya’nın Cumhurbaşkanı seçilmişti.143 Estonya’nın 

ilk başkanı olan Konstantin Pats, ülkeyi kanun hükmünde kararnameler ile yönetmişti. 

1938 yılını takip eden süreçte Estonya daha dengeli ve çok liberal üçüncü bir anayasayı 

ve seçilen yeni parlamentoyu oylamıştı.144 Bu arada 28 Eylül 1939 tarihinde Sovyetler 

Estonya’ya karşılıklı yardım paktı empoze etmekteydi. Bu pakt ile Sovyetler, Estonlardan 
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askeri üsler almaktaydı.145 Pats’ın politik istikrarı sağlaması ekonomik başarıyı da 

etkilemişti. Pats, çiftçiye mali destek ve taban fiyat belirleyerek mallarının değerinin 

altında satılmasını engellemişti. Estonya bazı alanlarda kendi kendine yeterli hale 

gelmişti. Gümrük tarifeleriyle yerli üreticiyi korumaya çalışmıştı.146  

Estonya’da yaşanan politik hareketliliğin azalmasına rağmen dış politika oldukça 

hareketliydi. Estonya ve Sovyet ilişkileri, Sovyetlerin arkasında olduğu düşünülen 1924 

yılındaki darbe girişimi nedeniyle iyi değildi. 1929 yılında yakınlaşma amacıyla Briand-

Kellogg sözleşmesindeki karşılıklı ilişkilerde problemlerin savaşa başvurulmadan 

çözülmesi hususundaki prensibi derhal uygulamaya koymayı önermişti. Sonrasında 

Sovyetler, Estonya ve diğer Baltık ülkeleriyle tecavüzün önlenmesi antlaşmasını 

imzalamışlardı. Bu antlaşma 1934 yılında Sovyetler Estonya ve diğer Baltık ülkeleri için 

10 yıl uzatılmıştı. Bu antlaşmalar aynı 1933 yılında Londra’da yapılan tecavüzün 

tanımlanması antlaşmasıyla birlikte Baltık bölgesindeki durumu korumada ciddi bir adım 

teşkil edecekti.147 Bu dönemde Estonya’nın diğer Baltık ülkeleri ile münasebeti ılımandı. 

Çünkü her ülkenin kendine özgü problemleri vardı. Bu dönemin en önemli diplomatik 

başarısı savuma politikalarını da kapsayan Letonya ile ikili bir antlaşma yapma 

konusunda 1 Kasım 1934’de anlaşmaya varılmasıydı. Dış ilişkilerdeki bir diğer gelişme 

ise yine 1934 yılında Letonya ve Litvanya ile üçlü işbirliği antlaşması yapılmasıydı. 

Ancak çok geçmeden bu antlaşma amaçlanan gücünü yitirmişti. Ekonomi gibi politik 

gelişmelerde de çok az bir stabiliteye sahipti. 148  

Konstantin Pats, izlediği tarım politikaları nedeniyle nüfusun %70’i kırsalda 

yaşayan köylülerden oluştuğu için ülke içinde politik gücü yerindeydi. Ancak 1940’lara 
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gelindiğinde Sovyet baskısı git gide artıyordu. 26 Eylül 1939 tarihinde Meclis Sovyetler 

birliğinin verdiği ültimatomu görüşmek üzere olağan üstü toplantı yaptı. Bu ortak 

toplantıda Genelkurmay Başkanı Laidoner, Sovyetler Birliğinin taleplerini yerine getirme 

tavsiyesinde bulundu. 28 Eylülde Estonya savaş tehditliyle zorlanarak Sovyetler ile bir 

antlaşma yapma mecburiyetinde bırakıldı. Bu antlaşmayla Sovyetlere ait Kızılordu 

Estonya’da bölgesel bir askeri üs kurmuştu.149 28 Eylül 1939 tarihinde Estonya-Sovyetler 

Birliği karşılıklı yardım antlaşmasını yapan Sovyetler, Almanya saldırılarına karşı 

Estonya’nın Sovyetlerin bünyesinde olması gerektiğini, çünkü Avrupa’da sadece 

Almanya’nın Letonya üzerinden Estonya’ya saldırabilecek yegane ülke olduğunu 

düşünülmekteydi. Ruslar bu durumu yani Alman tehdidini bahane edip Estonya’ya da 

deniz ve hava üstleri kurarak Estonya ve Baltık üzerindeki etkisini artırmaya başladı.150  

 Sovyetler Birliği, bu askeri üsse, 25.000 asker yerleştirmişti.151 16 Haziran 1940’da 

Sovyetler Birliği Estonya’ya, Sovyetler Birliğine karşı askeri ittifak kurulması faaliyetleri 

içinde olduğu gerekçesiyle bir ültimatom daha vermişti.152 Sovyetler Birliği Dışişleri 

Bakanı Molotof,16 Haziran 1940 tarihinde Estonya Büyükelçisine verilen ültimatomda, 

Estonya’nın Sovyetler Birliğine katılmasını istemişti. Eston Büyükelçi bu teklifi hemen 

orada sözlü olarak reddetmişti.  Ancak, Estonya ve diğer Baltık ülkeleri Sovyetlerin bu 

baskısı üzerine, protesto ve direnişi örgütleyen her hangi bir eylem yapmadan “sessiz 

itaati” seçerek Sovyetleri kabul etmek zorunda kalmıştı. 17 Haziran 1940 tarihinde 8. 

Kızılordu Estonya’yı işgal etmeye başladı. Hemen kukla bir hükümet kurularak 

parlamento seçimleri yapıldı ve Estonya Sovyetler Birliğine katılmış oldu.153  Bu katılım 
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kararını alan Eston Hükümeti, Sovyet güçlerinin gölgesi altında 14-15 Temmuz 1940 

yılında yapılan ve muhalefet listelerinin seçime girmesi bertaraf edilmişti. Yapılan ve 

seçime katılımın zorunlu olduğu tüm oylar Sovyet yanlısı listeye verilmişti. Bu seçimle 

gelen parlamento 21 Temmuz 1940 tarihinde Sovyetler Birliğine katılma kararı almıştı.154  

 Avrupa’nın en eski milletlerinden biri olan Estonlar (Est) Baltık Bölgesi etrafında 

yerleşerek bir kültür ve medeniyet oluşturmayı başarmışlardı. Estonların kültürel, ırksal 

ve etkileşimsel olarak Fin-Ogur halkından geldikleri ve bu dil ailesine mensup oldukları 

bazı araştırmacılar tarafından ileri sürülmekteydi. Araştırmacılar, Estonların, Fin-Ogur 

halkı gibi çömlekçilik kültürünün bir parçası olduğunu, iskelet analizlerine göre 

Estonların Fin-Ogur halkına benzediğini, dildeki fonetik benzerlikleri de göz önüne 

alarak Estonların Fin-Ogur halklarından olduklarını ileri sürmekteydi. Bu teoriden 

Estonların Türk boyları ile antropolojik, ırksal ve köken olarak bir akrabalık bağı 

olduğunun söylenmesi mümkündü. 

Estonlar tarihsel süreç içerisinde İsveç, Danimarka, Almanya ve Ruslar gibi bazı 

milletlerin istilasına ve uğrayarak onların egemenliği altında yaşamak zorunda kalmıştı. 

Ancak bu işgallere ve başka milletlerin kültürü altında yaşamalarına rağmen Estonlar, 

Eston kimliğini ve buna bağlı olarak kültürünü ve dilini asla kaybetmemişti. Özellikle 

İsveç kralının müsaadesiyle Tartu Üniversitesinin kurulması Eston kültürünün ve Eston 

kimliğinin diri kalmasında önemli katkı sağlamıştı. Estonlar, uzun yıllar kendi 

topraklarında Rus ve Alman asilzadelerine hizmet etmek zorunda kalmışlardı. Bu durum 

1918 yılında Estonya’nın itilaf devletlerinin de desteğiyle bağımsızlığını ilan etmesine 

kadar devam etmişti. Her ne kadar bu deklarasyondan sonra Almanlar Estonya’yı işgale 

başlasa da, Estonlar artık başka milletlerin boyunduruğu altında yaşamak istemediklerini 

göstermişlerdi. Almanlar ile mücadele devam ederken Eston Hükümeti toprak reformunu 
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yaparak Alman asilzadelerinin elindeki arazilerin alınarak savaşa katılan Estonyalılara 

verilmesine ilişkin yasa çıkarmıştı. Bu yasa Eston halkının bağımsızlık mücadelesine 

olumlu yansımış, insanların kendi topraklarını koruma güdüsünün yarattığı motivasyon 

savaşın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştı. Bu durum dağınık Eston birliklerini 

Eston milliyetçiliği etrafında birleştiren bir unsur olmuştu. Almanları yenen Estonlar 

arkasından Bolşeviklerin saldırısına maruz kalmışlardı. Fakat Bolşevik Ruslara da 

yenilgiyi tattıran Estonlar Ruslarla yaptıkları 24 Şubat 1920 tarihli Tartu Antlaşmasıyla 

bağımsızlığını kazanmıştı. Estonlar, bu tarihten itibaren politik ve ekonomik sorunlarla 

uğraşmak zorunda kalmışlardı. Tarıma dayalı ekonomisi bağımsızlığın ilk yıllarında 

dünya ekonomik bunalımının da etkisiyle olumsuz etkilenmişti. 1940 yılına kadar bir 

kurucu meclis ve 6 meclis dönemi geçirmişti. 1938 yılında Estonya Başkanlık ve seçilmiş 

ve atanmışlardan oluşan bikameral meclis sitemine geçmişti. 1940 yılında ise Estonya 

Sovyetler Birliğine ilhak edilmişti. Bu dönemde Estonya tarihine damga vurmuş isimlerin 

başında uzun yıllar devlet başkanı olarak görev yapan Konstantin Pats’ın yanı sıra Jaan 

Tonisson, Otto Stradman, August Rei, General Laidoner gelmekteydi.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

TÜRKİYE İLE ESTONYA ARASINDAKİ SİYASİ VE DİPLOMATİK 

İLİŞKİLER 

 

 

Estonyalılar ile Türkler arasındaki ilk somut ilişkiler Osmanlı döneminde 

gerçekleşti. Estonyalı bilim adamı Dr. Friedrich Parrot başkanlığında bir ekip, Türkiye’ye 

gelerek Ağrı Dağı’na 1829 yılında bir tırmanış gerçekleştirmişti.155 Söz konusu tırmanış 

için 1829 yılı Eylül (Ekim) ayında ağrı dağı eteklerinde bulunan St. Gregory 

manastırından başlamış ve gidiş geliş olmak üzere 3 gün sürmüştü. Parrot ve arkadaşları 

ikinci günün öğle saatleri saat 14 gibi dağın zirvesine ulaşmış, zirvede 2-3 saat kaldıktan 

sonra dönüş yoluna geçmişlerdi. 156 

Bu bilenen ilk temas sonrasında, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) yılları 

esnasında, Türkler ile Estonyalılar arasında yeni bir karşılaşma gerçekleşti. Plevne 

savunması esnasında, Rus ordusuna esir düşen Türk askerler Estonya’nın başkenti 

Tallinn’e 98 km uzaklıktaki Parnu ve Rakvere’de bulunan bir kampa getirildi. Parnu 

yakınındaki Eston halkı, Türkler hakkında kendilerine anlatılan kötü hikayelere ve onlara 

yakıştırılan bazı tabirlere kulak asmayarak ve hatta Çarlık Ordusu’nun yasak etmesine 

rağmen Türk askerlerine kucak açmış, Türk askerlerine yün çorap, lezzetli yiyecekler 

vererek, zor durumdaki Türk askerlere yardım etmişlerdi. Böylece Eston halkı, Türk 

askeriyle, bir anlamda Türklerle ilk defa kaşı karşıya gelmişti. Eston halkı, Türk milletiyle 

ilk temasını bu dönemde yaşamıştı. Eston halkı, Türk askerini bağrına basmıştı.157 

                                                           
155 Dilek, a.g.m, s.8. 
156 Dr. Friedrich Parrot, Journey to Ararat, Çev.; W.D., Cooley,Harpers and Brothers Publishers, New 

York, 1846, s.191 ve 206; Tırmanışın tarihi, 27 Eylül 1829 (9 Ekim 1829) şeklinde belirtilmişti. 
157 Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği, Turkey 85-Estonia 90, Friendship Through Time, 

Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği Yayınları, Tallinn, s.30;  ayrıca, bkz. Dilek, a.g.m, s.8. 
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1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinde esir düşen Osmanlı askerleri hakkında Jaan 

Kaplinski tarafından anlatılan hikayeye göre: Estonya’nın Batısında, Türk savaş esirleri 

hakkında dokunaklı bir hikaye anlatılmaktaydı. Bu hikayeye konu olan olay çok 

muhtemel ki, 1877-78 Osmanlı Rus harbi sırasında veya sonrasında meydana gelmişti. 

Osmanlı-Rus savaşına katılan Türk esirler Estonya’da Parnu ve Rakvere’de çok çeşitli 

yerlere götürülmüştü. Tam olarak ne zaman olduğu bilinmemekle birlikte, Parnu 

yakınlarındaki bir köyden bir grup köy sakini, Türk esirlerin nakledildiğini 

hatırlamaktaydı. Bu insanların Türkler hakkındaki bilgisi, Rusların Savaş 

propagandasından ve eski askerlerin anlattığı palavralardan edindikleri bilgiler kadardı. 

Bu bilgilerde, Türklerin savaşçı, birazda canavar olduğu yönündeydi. Türk askerlerin 

nakledildiği zaman mevsim kıştı. Köy halkı paçavralar içerisinde donmuş ve mutsuz 

esirleri görünce şaşırmışlar bir o kadar da üzülmüşlerdi.  Bu durumu gören köy halkı 

Türklerin “canavar ve barbar” olduğu yönündeki söylentilere aldırış etmeden, Türk 

askerlerini sadece yardıma muhtaç insanlar olarak görerek, onlara yardım etmek 

istemişlerdi. Köy halkı hızlıca onlara yardım etti, herkes evlerine gitti. Köylüler sıcak 

tutacak yünlü çoraplar, eldivenler lezzetli yemekler getirerek Türk askerlerine vermişti. 

Türk esirler ise bu duruma çok sevinmişti ve hepsi kendi dilinde köy halkına teşekkür 

ediyordu. Bu hikaye kendilerini düşman gördükleri hatta insan bile görmedikleri kişilere 

mütevazi bir hayat süren bu köy halkının bozulmamış insani duygularını nasıl 

yansıttıklarının bir göstergesiydi. Jaan Kaplinski Eston halkının aynı şekilde Alman 

esirlere, Kızıl Ordunun askerlerine yasak olsa bile, yardım ettiklerini belirterek, 

“Hümanizm harika ve güzel bir idealdir, ama çok basit bir kavramla başlar,” o kavram 

ise “herhangi bir insanın, bir insan olması gerçeği onun milliyetinden ya da hangi orduya 

hizmet ettiğinden çok daha önemlidir” diyerek insan sevgisinin önemini ve onun bir 

ülkenin askeri ve vatandaşı olmaktan bağımsız olduğunu, insan sevgisinin bir milletin, 

devletin veya ordunun mensubu olmak ile ölçülemeyeceğini, onun insanın içinde 
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olduğunu vurgulamaktaydı. Jaan Kaplinski ayrıca bu hikayeden hareketle Bir dizi 

Estonyalının da 1876-78 “Rus-Türk” Savaşı’na katıldığını ve maalesef Estonyalıların 

Plevne’de Şipka’da ve Balkanlarda düşman olarak ilk Türklerle karşılaştıklarını dile 

getirmişti. Jaan Kaplinski bu durumu yani, Eston askerlerin Osmanlı Rus savaşında, 

Türkleri ilk defa savaş kapsamında düşman görmesi ve Türklerle Rus ordusu askeri olarak 

savaşması durumu ile Eston halkının Türk esirleri bir düşman olarak değil bir insan olarak 

görerek yardım etme durumunu bir tezat olarak değerlendirmekteydi. Jaan Kaplinski 

Estonya ile Estonya'daki Türk savaş esirleri arasında yapılan temasın temelden farklı 

olduğunu ve neyse ki, yerel sözlü gelenek içinde korunmuş izleri barındırdığını, bunun 

da iki millet arasındaki ilişkilerin başlangıcının insani tonlara dayandığını tasvir etmenin 

mümkün olduğunu vurgulamıştı.158 Osmanlı-Rus savaşında Plevne’de esir alınan 1000 

kadar Türk askeri Cesis şehrine getirilmişti.159 

Bu gün Letonya’nın Cesis şehrinde 1977-78 Osmanlı-Rus harbinde esir düşüp 

hayatını kaybeden Türk askerlerin mezarları bulunmaktadır. Estonya’nın, başkenti 

Riga’ya 90 km mesafede bulunan Cesis şehrinde 3.800 m² bir Türk Şehitliği 

bulunmaktadır. Bu şehitlikte 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinde yaralanan ve Ruslara esir 

düşen Osmanlı askerlerinin bir kısmı aldıkları yaralar bir kısmı da yakalandıkları 

hastalıklardan dolayı hayatlarını kaybetti ve Cesis’teki kendileri için ayrılan mezarlığa 

defnedildi. Şehitlik, 1937 yılında o Baltık ülkelerine akredite olan Türkiye’nin Tallinn 

Büyükelçiliği çabalarıyla bugünkü anıt mezara dönüştürülmüştü. Mevcut kayıtlara göre 

burada, isimleri tespit edilebilen 26 Osmanlı askeri bulunmaktaydı. Mezarların üzerinde 

ay yıldız bulunmaktaydı. Şehitliğin kitabesinde: Estonca “Seit Apglabati Turku-Krievu 

Kara Pie Plevnas Gusta Kritusie un Cesis Mirusie 26 Turku Karaviri 1877-1937” , 

                                                           
158 Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği, a.g.e.,s.30.  
159 Erik Jekabsons, Letonya ve Türkiye, Unutulmuş İlişkiler 1918-1940, Güzeliş Ofset, Ankara, 

2018.s140. 
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Türkçe olarak “Burada Türk-Rus Savaşında Plevne’de esir düşüp Cesis’te ölen 26 Türk 

Eri Gömülüdür” ifadesi bulunmaktadır.160 

Yine, Osmanlı Devleti, döneminde ve Osmanlı-Rus Harbi zamanında imzalanan 

Berlin Antlaşmayla, Kars-Ardahan-Batum’un, Rus Çarlığına verilmesi söz konusu 

olmuştu. Bu dönemde, Estonya’da, Alman toprak sahiplerinin baskısına dayanamayan 60 

haneden oluşan, Estonya vatandaşı, Çarlık Rusya tarafından Kars’a 5 km uzaklıktaki 

Karacaören Köyü’ne getirilerek, burada oluşturulan Eston Köyüne (“Novo-Estonskoye”) 

yerleştirilmişti.161  Rusların, Estonları Kars’a yerleştirmesi, Kars ve çevresini Ruslaştırma 

ve Rus nüfusunu artırma politikaları çerçevesinde yapılmış olabileceği kuvvetli bir neden 

olarak ortaya çıkmaktaydı.162  

Estonya Devleti, 1918 yılında bağımsızlığını ilan etmiş, sonrasında Alman ve 

Bolşevik Rusların saldırılarına maruz kalmıştı. Bu saldırıları göğüslemiş, hatta taarruza 

geçerek, Rusya’yı barış antlaşması yapmaya mecbur ederek, 2 Şubat 1920 tarihinde 

Tartu/Dorpat antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşma ile Estonya, Rusya tarafından 

tanınmak suretiyle bağımsızlığını perçinlemişti. Bu olaydan sonra, Estonya devleti 

kendisini uluslararası arenada tanıtma gayreti içerisine girmişti. Bu amaç doğrultusunda 

atılan ilk adımlardan birisi, ilk başvurusu kabul edilmese de; özellikle İngiltere ve 

Fransa’nın desteğiyle, Estonya’nın 22 Eylül 1921 tarihindeki Cemiyet üyeliğine kabul 

edilme başvurusunun, Aralık ayındaki Cemiyet Genel Kurul toplantısıyla, Milletler 

Cemiyeti üyeliğine kabul edilmek olmuştu. Estonya’nın, Eylül 1921 tarihinde yaptığı 

üyelik başvurusunun, 26 Kasım 1921 tarihindeki Milletler Cemiyeti Genel Kurul 

toplantısında kabul edilerek, 15 Aralık 1921 tarihinden itibaren üye olarak kabul edilmesi, 

Estonya’nın uluslararası alanda bağımsız bir devlet olarak tanınmasını sağlayan önemli 

                                                           
160 http://riga.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/121909  (27.09.2018); Fotoğraflar için bakınız EK-7. 
161 Dilek, a.g.m, s.9. 
162 Orhan Türkdoğan, Etnik Sosyoloji,  Timaş Yayınları, İstanbul,1999, s.358-359. 

http://riga.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/121909


43 

 

bir gelişmeydi.  Estonya, devleti bu başarının ardından ülkelerle ikili siyasi ilişkiler kurma 

çabasına girmiş, bu çerçevede 21 Haziran 1921 ve 23 Eylül 1921 tarihlerinde, Osmanlı 

Devleti’ne gönderdiği siyasi temsilcisi Aleksander Hellat aracılığıyla, iki ülke arasında 

siyasi ve diplomatik ilişkiler kurulması ve bu çerçevede Mösyö Aleksander’in siyasi 

diplomatik temsilci olarak kabulünü talep etmişti. Osmanlı Devleti, Estonya Devletinin 

bu talebini Paris Barış Konferansında bulunan heyeti, Bern ve Stokholm Büyükelçilikleri 

marifetiyle elde ettiği bilgileri, derin diplomasi ve devlet geleneği süzgecinden geçirerek, 

Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınabilmesinin önünde bir mani olmadığına 

karar vermişti. Ancak diplomatik ilişkilerin kurulmasından önce karşılıklı bir konsolosluk 

protokolünün imzalanmadığı sürece ilişkilerin tesisinde temkinli olunması 

kararlaştırılmıştı.  

Estonya Meclisi (Riigikogu) 23 Nisan 1919 tarihinde, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi de tam bir yıl sonra aynı tarihte 23 Nisan 1920 Tarihinde açılmıştı. Estonya 

Meclisi açıldıktan sonra, bir anayasa oluşturmuştu. Estonya Parlamentosunda baraj 

olmaması nedeniyle, hükümetler küçük partilerin oluşturduğu istikrardan uzak 

koalisyonlarla kuruluyordu. Bu siyasi partiler hükümetin çalışmasını kilitliyordu. İki 

ülkenin bağımsızlık mücadelesi verdiği yıllarda, Hem Türkiye, hem de Estonya meclisleri 

bir yandan bağımsızlık mücadelesi verirken diğer yanda da,  yabancı güçlerin müdahalesi, 

demokrasinin ve yeni devletin kurulması nedeniyle olağan üstü bir çaba ile çalışmıştı. 

“Yeni Sömürgecilik (Neo-Colonial)” dönem olarak adlandırılan 1915-1945 arası 

dönemde “manda ve himaye” Osmanlı’nın önüne bir çözüm olarak getirilmişse de 

Mustafa Kemal Atatürk bunu kabul etmeyerek tam bağımsızlığın yolunu seçmişti.163 

Estonya ise Bolşeviklere karşı verdiği mücadelede bağımsızlığını kazandı. Ancak, 

Türkiye’de ise ittifak devletleri, Türkiye’ye çok ağır şartlar içeren barış antlaşmaları 

                                                           
163 Neşe Özden, “ A Few Notes on the Comparative History of Estonia” Karadeniz Araştırmaları Cilt 

6, S21 (bahar 2009), s.3 (1-11) 
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kabul ettirmeye çalışmıştı. Bu nedenle Türkiye’de Türkiye’nin şartları eşitlemesi ve adil 

bir antlaşma masasına tarafları oturtturması gerekmekteydi. Estonya’da 1918’de 

bağımsızlığını ilan ettikten sonra Almanlara ve Bolşeviklere karşı mücadele vermesi 

sonrasında Türkiye’nin de bağımsızlık mücadelesi vermesi nedeniyle iki ülke arasındaki 

geciken etkileşim 23 Ocak 1924 tarihinde Türkiye’nin Estonya’yı bağımsız bir devlet 

olarak tanımasıyla olumlu bir hal almıştı.164 Fakat Estonya ile Türkiye aynı dönemlerde 

bağımsızlık mücadelesi vererek iki yeni devlet kursalar da, iki ülkenin bağımsızlığını elde 

etme yöntemleri ve muhatapları bir birinden tamamen farklıydı. Estonya 24 Şubat 1918 

tarihinde bağımsızlığını ilan etmeden önce İngiltere, Fransa, İtalya’nın desteğini almıştı. 

Ayrıca bağımsızlıktan sonra Rus ve Alman güçlere karşı verdikleri mücadele İngiltere, 

Fransa, ve diğer müttefik devletler Estonya’ya siyasi ve askeri destek vermişlerdi. Bunun 

tersine, Türkiye bağımsızlık mücadelesini, Estonya’nın bağımsızlığını almasında 

yardımcı olan İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya gibi emperyalist güçlere karşı vererek, 

kendi bağımsızlığını kendi imkanlarıyla elde etmişti. Türkiye bağımsızlık mücadelesini 

emperyalist devletlere karşı kendi iç kaynakları ve insan kaynağı ile elde etmiş bu 

devletleri fiilen ve hukuken Türkiye’yi ve Türk devletini tanımaya mecbur etmişti. 

Estonya bağımsızlığını ilan edince İngiltere, Fransa aynı yıl Mayıs ayında Estonya’yı 

fiilen olarak tanıyarak Rusya ve Almanya’ya karşı Estonya’nın yanında yer almışlardı. 

Estonya’nın dostları aynı tarihlerde Türkiye’nin karşısındaydı. Türkiye, emperyalizmin 

yanında, kapitülasyonlardan kurtulma, Osmanlı Devleti’nden geriye kalan Misak-ı Milli 

sınırları içinde bir toprak bütünlüğünü koruma mücadelesi vermişti. Türkiye’nin 

bağımsızlık mücadelesi askeri, siyasi ve ekonomik alanda gerçekleşmiş geniş çaplı bir 

mücadeleydi. Bu anlamda iki ülkenin bağımsızlığını kazanma mücadeleleri arasında bir 

fark bulunmaktaydı.  

                                                           
164 Özden, a.g.m, s.4. 
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İki ülke bağımsızlığını elde ettikten ve Türkiye’nin Estonya’yı tanınmasından 

sonra, 1 Aralık 1924 tarihinde bir dostluk antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmanın gereği 

iki ülke karşılıklı olarak siyasi temsilcilik açılmasını kararlaştırmıştı. Bu doğrultuda, 

Estonya İstanbul’da bir konsolosluk açmış, Türkiye’de önce Baltık Devletlerinde 

Türkiye’yi temsilen Riga’da bir temsilcilik açmıştı. 1935 yılında ise Tallinn’e yerleşik bir 

temsilci açılarak, Nuri Batu’yu burada Türkiye’yi temsilen orta elçi ve fevkalade 

murahhas olarak atamıştı. İki ülke liderleri de çeşitli vesilelerle bir birlerine nezaket ve 

siyasi işlerle ilgili mektuplar göndererek iki ülke arasında mutedil bir ilişki tesisine 

önemli katkılar yapmıştı. Benzer şekilde, iki ülkenin basın organları da Türkiye ile 

Estonya arasında iyi ilişkiler kurulmasına olumlu katkı sağlayacak yayınlar yaparak bu 

süreci desteklemişlerdi. 

Bunun yanında, Osmanlı Devleti, Narva’da esir tutulan Uluslararası Kızılhaç 

Cemiyeti marifetiyle esir düşen askerlerinin,  Rusya’ya gönderilmeden önce kurtarılarak 

memleketlerine sevki konusunda gereken paranın tedariki için Osmanlı Devleti’nin arka 

planda büyük bir çaba göstermişti.  

 

 

1.1.OSMANLI DEVLETİ’NİN ESTONYA’DAKİ ASKERLERİNİ KURTARMA 

GİRİŞİMLERİ (HAZİRAN 1920- EKİM1921) 

 

Osmanlı Ordusu, özelikle son dönemlerinde girdiği savaşlarda başarısızlıklar 

doğrultusunda pek çok askerini, özellikle Rusya Coğrafyasında esir vermişti. Bu durum, 

Birinci Dünya Savaşı’nda da devam etmişti. Osmanlı Devleti, Rus İmparatorluğu 

arkasından da, Bolşevik egemenliği döneminde, bu topraklarda esir düşmüş askerlerini 

kurtarmak için Kızılay (Hilal-i Ahmer) vasıtasıyla bazı girişimler de bulunmuştu. Söz 

konusu girişimler, Osmanlı Arşivleri’ndeki belgelerde kendisine yer bulmuştu. 
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Osmanlı’nın, Estonya topraklarında tutulan esir düşen askerlerinin kurtarılması ve onların 

iaşelerinin yani yeme içmelerinin karşılanması hususunda yaptığı girişimler belgelere 

yansımıştı. Bu çerçevede, Estonya’da bulunan esir Osmanlı askerlerinin iadeleri ve 

kurtarılmaları ile alakalı olarak da bazı çalışmalar yapıldığı görülmekteydi. 

Osmanlı Devleti, Dışişleri Bakanlığı’nda, Sibirya’dan Estonya’ya gelen Osmanlı 

Askerleri hakkında “Savaş Sonrası Genel Mütarekenin Tatbiki” adlı 16 numaralı dosyada 

takip yaptığı anlaşılmıştı.165 Bu durum Osmanlının çok geniş bir coğrafyada esaret altında 

bulunan askerlerini kurtarmak için, idari anlamda elinden geleni yapmaya çalıştığını, 

yönetsel olarak zaman kaybını önlemek için bu süreci tek elden yönetmeye çalıştığını 

göstermekteydi.  

Harbi Umumi Mütareke’nin tatbikatı adlı dosyada Sibirya’ya gelen Osmanlı 

askerinin geri dönüşleri (avdetleri) hakkında 1920 yılında düzenlenen yazışmaların icmali 

aşağıdaki tabloda verilmektedir.166  

Tablo 1; Sibirya’dan Estonya’ya gelen Osmanlı Askerlerinin Geri Dönüşleri Hakkındaki Yazışmalar 

Umumi 

Numarası 

Hususi 

Numarası  

Mevrud 

(ulaşan) 

Tarih  Hülasa  

22884 322 Harbiye’ye 3Temmuz1920 Bern’e telgraf 125 

22893 207 Sadarete  3 Temmuz1920 Harbiye’ye 521  

23461 225 Sadarete  14Ağustos 1920  

23463 227 Bern 

Sefaretine  

14Ağustos 1920 Bern’e telgraf 8 

Ağustos 1920 

23555 232 Bern’e  21Ağustos 1920 

 

318 ve 316 tezkire 

Kaynak Osmanlı Arşivleri Belge No HR_SYS_02568-04-002; 

 

Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığı’ndan Sadrazamlık makamına gönderilen 22 Haziran 

1920 tarihli yazı ile Savunma Bakanlığı’na, Uluslararası Kızılhaç komitesinden ulaşan 

Fransızca telgrafın tercümesi gönderilmişti. Bu telgrafta, Narva’daki heyet tarafından 

                                                           
165 BOA, Belge No: HR_SYS_02568-04-001; 
166 BOA, Belge No: HR_SYS_02568-04-002; 
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne Rusya’dan gelen esirlerin, Rusya ve Estonya arasında 

geçit istasyon olan Narva’ya (Estonya) intikal ettiklerinin haber verildiği, Kızılhaç 

Cemiyetinin Türk Esirlerin Rus sınırından Türk sınırına kadar sevki için gerekli masrafın 

ödenmesi için 15 Haziran 1920 tarihli bildirimin hatırlatıldığı ve cevap verilmesinin 

beklendiği belirtilmişti. Bunun yanında eğer Osmanlı Devleti Kızılhaç Cemiyetine avans 

ödeyemeyecek ise, Kızılhaç Komitesi’nin, Türk esirlerin nakil edilerek memleketlerine 

gönderilmesi işini üstlenemeyeceği gibi, esirlerin sınırlarında olduğu Estonya 

Hükümeti’nin de esirleri Rusya’ya iade mecburiyetinde kalacağının muhtemel bir durum 

olduğunu bildirilmişti.167 Bu yazışmadan da görüleceği üzere; esir düşen Osmanlı 

askerleri, Narva’ya getirilmişti, Narva’nın bir geçit bölgesi olduğu ve esir Türk askerlerin 

bu geçit bölgesinden Rusya’ya gönderilmeden önce, memleketlerine dönmesi için 

gereken masrafın Uluslararası Kızılhaç Cemiyetine ödenmesi gerekmekteydi. Bunun için 

de, hiç değilse avans ödenmesi gerekmekteydi. Aksi halde, esir Türk askerlerinin 

memlekete dönüşlerinde Kızılhaç Cemiyetinin beklenen desteği veremeyeceği gibi, 

Narva’nın bağlı olduğu Estonya, esirleri Rusya’ya gönderme mecburiyetinde 

kalabilecekti. Sürenin dar olması, paranın kısıtlı olması gibi durumlarla karar vermenin 

zor olması ve hareket alanının kısıtlı olması nedenleriyle, Hükümetin acil karar alması 

gerekmekteydi. Osmanlı Hükümeti’nin, zaman kazanma çabasına rağmen ısrarla nasıl 

hareket edileceğine dair bir sıkıştırma geldiği anlaşılmaktaydı.  

Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığı, bir gün sonra yani 23 Haziran 1920 tarihinde, 22 

Haziran 1920 tarihinde gönderdiği 962 sayılı yazıya ilave olarak bir yazı daha kaleme 

alarak; Rusya’daki Türk esirler hakkında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nden Osmanlı 

Savunma Bakanlığı’na intikal eden telgrafa göre; daha önce yazılan 5 Haziran tarihli 

bildirim hakkında Bakanlığa her hangi bir bilgi ve talimat verilmediğinden Narva’daki 

                                                           
167 BOA, Belge No:  HR_SYS_02568-04-026; Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığından Sadrazamlık Makamına 

gönderilen 22 Haziran 1920 tarihinde 962 sayılı yazı, 
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Osmanlı esirlerinin Rusya’ya iadelerine mahal vermemek için daha önceki telgrafta 

belirtilen görüşe göre, Japonya Hükümeti’ne gönderilmiş olan meblağdan bir kısmının 

Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti’nin emrine ciro edilmesi ve durumdan Uluslararası 

Kızılhaç Cemiyeti’ne bilgi verilmesinin talep edildiği bildirilmişti.168 Osmanlı 

Hükümeti’nin, esir askerlerinin, Narva’dan Rusya gönderilmesini önleyerek sonrasında 

da memleketlerine getirilmeleri için gerekli olan masrafların karşılanması amacıyla 

Japonya Hükümeti’ne daha önce gönderilen paranın bir kısmının Uluslararası Kızılhaç 

Cemiyeti’ne gönderilerek, bu zor durumda hızlı ve pratik bir çözüm bulunmaya 

çalışılmıştı.  

Savunma Bakanlığının 22674/295 sayılı yazısına dayanılarak Bab-ı Ali Dışişleri 

Bakanlığı Kaleminden, Sadaret (Başbakanlık) makamına gönderilen 3 Temmuz 1920 

tarihli yazıda ise; Narva’daki Türk esirlerin Rusya’ya gönderilmeden memlekete 

getirilmeleri hususunda gerekli olan paranın, Uluslararası Kızılhaç Cemiyetine 

yatırılması konusunu içeren Esirler Şubesi (Esir-i Malumat-ı Şubesi) tarafından konu 

hakkında yakından alakadar olunduğu, Rusya’dan Estonya’ya geçiş noktası olan 

Narva’ya gelen Türk esirlerin nakli için daha önce Sibirya’daki Osmanlı esirleri için 

önceden, Japonya Hükümeti’ne gönderilen paradan bir kısmının Uluslararası Kızılhaç 

Cemiyeti emrine ciro edilerek acilen para gönderilmesi gerektiği aksi halde Estonya 

Hükümeti’nce esirlerin Rusya’ya iade edilecekleri ve bu durumunda Uluslararası 

Kızılhaç Cemiyeti’nce de soruşturularak teyit edildiği belirtilmekteydi.169 Ayrıca yazının 

devamında esirlerin Estonya’dan Rusya’ya iadelerinin yapılmasından önce dört beş bin 

lira gönderildiği takdirde, Türk esirlerin memleketlerine sevklerinin mümkün olacağı, bu 

nedenle söz konusu paranın ödenmesi hususunda Vekiller Heyetince (Meclis-i Vükelaca) 

                                                           
168 BOA, Belge No: HR_SYS_02568-04-024; Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığından Sadrazamlık Makamına 

gönderilen 23 Haziran 1920 tarihli ve 2835 sayılı yazı, 
169 BOA, Belge No:  HR_SYS_02568-04-027; BOA, Belge No: HR_SYS_02568-04-028; Bab-ı Ali 

Dışişleri Bakanlığı Kaleminden Bakanlık Makamına gönderilen 3 Temmuz 1920 tarihli ve 22884/322 sayılı 
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gerekli kararın alınması için yetkili daireye talimat verildiği, bu kez de konunun 

Başbakanlık (Sadaret) makamına arz edildiği ve Bern Büyükelçiliği 

Maslahatgüzarlığından alınan yazıya göre de, Sibirya’daki Osmanlı Savaş esirlerinin 

memleketlerine iadesi için yetkili Alman Delegesi Jorbin’in Osmanlı esirlerinin 

memleketlerine iadesini sağlamak üzere kendisine gönderilecek olan meblağı beklemekte 

olduğu bilgisi verilmişti. 170   

Osmanlı Hükümet’i Dışişleri Bakanlığı’nın Narva’da bulunan Türk Esirlerin 

Rusya’ya gönderilmeden önce memleketlerine iadeleri için yetkilendirilen Alman delege 

Mösyö Jorbin’e esirlerin nakli için gereken meblağın bulunması için, Hükümetin 

organları ve Devletin kurumları arasında adeta mekik dokumakta olduğu görülmekteydi. 

Çünkü esirlerin Rusya’ya gitmesi halinde çoğunun geri gelemeyeceği gibi kalanlarında 

çok zor şartlarda sefalet içinde hayatta kalma mücadelesi vereceği hususu gayet iyi bir 

şekilde bilinmekteydi. Bu nedenle, Osmanlı Devleti, sınırlı kaynaklar çerçevesinde 

içeride ve dışarda elinden gelen gayreti göstermekteydi.  

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığı’nın 

Sadrazamlık makamına gönderdiği, 3 Temmuz 1920 tarihli başka bir yazısında ise, 

Sibirya’da bulunan Osmanlı esrilerinin Japonya Hükümeti vasıtasıyla tahliyesi için 

kullanılmak üzere adı geçen Bakanlığa kullanması için tahsis edilen tutara mahsuben 

240.000 liranın İngiltere’nin Yüksek Komiserliği emrine ödenmesi gerektiği hususunda 

gerekli bildirimin Osmanlı Bankasına yapıldığının Maliye Bakanlığı tarafından 

bildirilmesi üzerine, bu durumdan İngiltere Yüksek Komiserliğine bilgi verildiği ayrıca 

esirlerin bir an evvel sevkleri için gerekenlerin sağlanması gerektiğinin tekraren tekit 

                                                           
170 BOA, Belge No HR_SYS_02568-04-029; Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığı Kaleminden Bakanlık 

Makamına gönderilen 3 Temmuz 1920 tarihli ve 22884/322 sayılı; BOA, Belge No HR_SYS_02568-04-

021; Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığının Sadrazamlık Makamına gönderdiği 3 Temmuz 1920 tarihli ve 

22893/207 sayılı yazı, 
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edildiği belirtilmekteydi. Ancak zikredilen tutardan bir kısmının yazı tarihi olan 3 

Temmuz 1920 itibariyle Narva’da bulundukları bildirilmiş Osmanlı esirlerinin 

memleketlerine iadeleri için Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti’ne ciro (senedin başkası 

namına verilmesine dair şerh konması) edildiği, zamanın dar olması  (vakt-i muhtaç 

olmasına) ve derhal para gönderilmezse Estonya hakimiyetindeki Narva’dan Rusya’ya 

iade edileceklerinin Kızılay’a bildirildiği bu nedenle Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne 

4-5 bin lira gönderildiği takdirde esirlerin Rusya’ya verilmeden Narva’dan nakillerinin 

mümkün olacağından işin ehemmiyetine binaen Vekiller Heyeti kararıyla bu yönde bir 

karar çıkartılarak ilgili işlemlerin yapılması için yetkili birimlere iletilmesi gerektiği 

belirtilmişti.171  

Osmanlı askerlerinin, Narva’dan Rusya’ya gönderilmeden memlekete tahliyesi 

için daha önce Sibirya’daki esirlerin tahliyesi için Japonya Hükümeti’ne gönderilen 

meblağdan bir kısmının Uluslararası Kızılhaç Cemiyetine gönderilmesi hususunda 

gerekli izin çıksa da, zamanın kısıtlı olması nedeniyle Bakanlar Kurulundan Uluslararası 

Kızılhaç Cemiyetine 4-5 bin lira tutarında bir paranın ivedi olarak ödenmesi için onay 

çıkması halinde esirlerin vakit kaybetmeden memleketlerine getirilmelerinin mümkün 

olacağı düşüncesiyle girişimler yapılmıştı. Böylece, Osmanlı Hükümeti imkanlar 

dahilinde elinden geleni yaparak tüm alternatifi elinden geldiğince değerlendirmeye 

çalıştığı anlaşılmaktaydı.   

Bu arada, Bern Sefareti (Büyükelçiliği) Maslahatgüzarlığına 7 Ağustos tarihiyle 

ulaşan bir telgrafla, Osmanlı esirlerinin, Narva’da yerleşik hale (takarrür eden suret-i 

tesviye) gelemeyince iadeleri için gereken meblağın, Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti’ne 

gönderilmesinin İsviçre Dışişleri Bakanlığı’nın müracaatı çerçevesinde, Uluslararası 

                                                           
171 BOA, Belge No HR_SYS_02568-04-022; Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığının Sadrazamlık Makamına 

gönderdiği 3 Temmuz 1920 tarihli ve 22893/207 sayılı yazı, 
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Kızılhaç Cemiyeti tarafından tekrar talep edildi. Bu çerçevede, Uluslararası Kızılhaç 

Cemiyeti’nin yinelenen bu talebi hakkında, Türk esirlerin, Rusya’ya iadeleri suretiyle bir 

felakete meydan vermemek için daha önce dile getirildiği üzere Cenevre’deki Kızılhaç 

Cemiyetine telgrafla şimdilik avans olarak beş bin lira gönderilmesi hususunda karar 

alınarak, ilgili dairece gerekli telgrafın çekilmesi için talimat verildiği Dışişleri Bakanlığı 

tarafından Başbakanlığa bildirilmekteydi.172 Bu yazıda da görüleceği üzere, Türk esirlerin 

Narva’dan Rusya’ya tahliye edilmelerinin bir felaket olacağı belirtilerek, bunu önlemek 

için 5 bin lira bedelin Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti’ne ödenmesi için gerekli adımların 

atıldığı anlaşılmaktaydı. 

Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığı’ndan Sadrazamlık Makamına gönderilen, 14 

Ağustos 1920 tarihli yazıda ise, Rusya’dan Estonya’ya geçiş yeri olan Narva İstasyonuna 

gelen Osmanlı esirlerinin ve Osmanlı tebaasının memleketlerine iadeleri için gerekli 

paranın Estonya Hükümeti’nin esaret altındaki askerleri Rusya’ya iade etmeden önce, 

aynı amaçla Japon Hükümeti’ne gönderilen meblağdan bir kısmının Narva’daki 

askerlerin kurtarılması için Uluslararası Kızılhaç Cemiyetine verilmesinin Vekiller 

Meclisinde gündeme getirilmesinin elzem olduğu yinelenmekteydi.173 Bab-ı Ali 

Sadrazamlık, Özel Kalem Müdürlüğü’nden, Dışişleri Bakanlığına, gönderilen 15 Ağustos 

1920 tarihli yazıyla, Narva’ya gelen Osmanlı esirlerinin memleketlerine sevkleri için 

gereken meblağın tesviyesi hakkında Vekiller Meclisinde (Meclisi Vükela’da)  okunan 3 

Temmuz 1920 (1336) ve 207 numaralı yazıları üzerine Maliye Bakanlığına gereğinin 

yapılması hususunda bilgi verildi.174 

                                                           
172 BOA, Belge No HR_SYS_02568-04-019; 
173 BOA, Belge No HR_SYS_02568-04-018; Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığından Sadrazamlık Makamına 

gönderilen 14 Ağustos 1920 tarihli ve 23461/225 sayılı yazı; Bu yazıya Bern Büyükelçiliği’nden alınan 7 

Ağustos 1920 tarihli ve 23462/227 sayılı yazı dayanak gösterilmiştir. 
174 BOA, Belge No HR_SYS_02568-04-010; Bab-ı Ali Sadrazamlık Özel Kalem Müdürlüğünden Dışişleri 

Bakanlığına gönderilen 14 Ağustos 1920 (1336)  tarihli ve 225 numaralı Dışişleri Bakanlığının yazılarına 

cevap olarak,15 Ağustos 1920 tarihli (15 Ağustos sene 1336) 34844/ 316 sayılı yazı,  
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Böylece, nihayet Narva’da bulunan Türk esirlerin Rusya’ya nakledilmeden önce 

esir Türk askerlerin memleketlerine iadeleri hususunda, Uluslararası Kızılhaç Cemiyetine 

ödenmesi gereken tutarın avans olarak ödenmesi hususunda, Bakanlar Kurulundan 

gerekli karar çıktı. Söz konusu paranın ödenmesi için de Merkez Bakasına ve Maliye 

Bakanlığına talimat verildi.  

Bu çerçevede, Osmanlı askerlerinin tahliyesi için gereken parasal miktarın ne 

kadar olduğunun ve Narva’da bulunan Osmanlı savaş esirlerinin son durumlarının ne 

olduğunun öğrenilmesi için, Bern’de bulunan Damat Ferit Paşa Başkanlığındaki, Osmanlı 

Delegesi, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 14 Ağustos 1920 tarihli 23469/227 sayılı bir 

yazı göndermişti.175 Aslında bu yazı ile askerlerin son durumu, askerlerin sağlık 

durumları hakkında bilgi istenirken, aynı zamanda Bakanlar Kurulu tarafından Maliye 

Bakanlığı ile Merkez Bankasına Estonya’daki esir askerlerin tahliyesi için gerekli avansın 

ödenmesi talimatı verilmesi çerçevesinde ödenecek avansa esas miktarın kesin 

belirlenmesi için Estonya makamlarından bu konuda kesin bir bilgi istendi.  

Bab-ı Ali Sadrazamlık Özel Kalem Müdürlüğü’nden, Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderilen 17 Ağustos 1920 tarihli 348498/318 sayılı yazıyla, Estonya, Narva’daki 

Osmanlı askerlerinin memleketlerine sevki için gerekli olan masrafın temini için Osmanlı 

Kızılay Derneğine aktarılan 4.000 Liranın karşılığı olan 149.000 marka muhtevi ve 

Uluslararası Kızılhaç Örgütü (Beynelmilel Salibi Ahmer Cemiyeti) emrine ödenmesi 

gereken meblağın Uluslararası Kızıl Haç Cemiyeti’nin Cenevre’deki idare merkezine 

gönderilmiş olduğunun, Kızılay Derneği tarafından Maliye Bakanlığı’na bildirildiği 

haber verilmekteydi.176 Böylece, nihayet Narva’da bulunan Osmanlı esir askerlerinin, 

                                                           
175 BOA, Belge No HR_SYS_02568-0004-012; BOA Belge No HR_SYS_02568-0004-015; Bern’de 

bulunan Osmanlı Delegesinin Estonya Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 14 Ağustos 1920 tarihli 23469/227 

sayılı yazı 
176 BOA, Belge No HR_SYS_02568-04-008; 15 Ağustos 1920 tarih ve 316 sayılı yazıda belirtilen hususlara 

ilave olarak gönderilen 17 Ağustos 1920 tarihli yazı (Fi 2 Zilhicce sene 1338 fi 17 Ağustos sene 1336), 
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Rusya’ya nakledilmeden memleketlerine gelmeleri için gereken para, 149.000 mark 

olarak Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti’ne gönderilmişti. Osmanlı Devleti zor zamanlar 

geçirmesine rağmen esir askerlerini kurtarmak için tüm imkanlarını seferber ederek, 

elinden geleni bir devlet olarak yapmaya çalışmıştı. Eğer Narva’daki Türk askerleri 

Rusya’ya gönderilmiş olsa idi, birçoğu açlık ve sefalet içerisinde, hastalıktan veya 

yetersiz beslenmekten ve hatta işkence ve eziyetten dolayı hayatını kaybetme riski 

bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti, bu bilinç ile elinden geleni yaparak esir askerlerinin 

tahliyesi için gereken paranın bir kısmını temin etmeyi başarmıştı. 

Narva’daki Osmanlı esirlerinin dönüşü hakkında, 15 Ağustos 1920 tarihinde 

22893/207/225 sayısıyla Dışişleri Bakanlığı’na ve 14 Ağustos 1920 tarih ve 23462/227 

sayılı ve 21 Ağustos 1920 tarihinde (2)43555/232 sayılı yazı ile de Bern Büyükelçiliği’ne; 

yazı yazılmıştı.177 

Sibirya’daki Osmanlı esir askerlerinin Japonya aracılığı ile kurtarılması hakkında 

Bakanlar Kurulu (Meclis-i Vükela) Müzakere Özel Kalem Müdürlüğü Zabıt Kâtipliğinin; 

Hariciye, Maliye ve Savunma Bakanlığı’na gönderdiği 4 Ekim 1920 tarihli ve 502 sayılı 

bir yazı göndermişti. Bu yazıya göre, Sibirya’da bulunan Osmanlı esirlerinin Japonya 

Hükümeti vasıtasıyla tahliyesi için Maliye’den İngiltere Yüksek Komiserliğine 240.000 

Osmanlı Lirası gönderilmişse de, İngiliz Hükümeti’nin esirlerin Viladi Vostok’a kadar 

nakline yetkili olduğu ve 830 kişiden ibaret bulunan esirlerin varışlarına ilişkin nakil 

masrafları için 48.000 İngiltere lirasına ihtiyaç olunduğu hususları, İngiltere Yüksek 

Komiserliği tarafından dile getirilmişti. Yazının devamında, Rusya’nın, diğer taraftan 

yardıma muhtaç bir halde bulunan esirleri Bakü ve Batum yoluyla Sibirya’dan Alman ve 

                                                           
177 BOA, Belge No HR_SYS_02568-04-009; BOA, Belge No HR_SYS_02568-04-011;BOA, Belge No 

HR_SYS_02568-04-017;  Elde edilen arşiv belgelerinde söz konusu yazıların içeriğine rastlanılamamış 

olduğundan burada değinilememiştir.  Fakat yazının konusunun Osmanlı esir askerlerinin kurtarılması ile 

ilgili olduğu değerlendirilmiştir. Bu yazıların dosyada en son yapılan işlemin ne olduğunun dosyaya bakan 

tarafından anlaşılması maksadıyla yazılmış derkenar not olduğu kanısına varılmıştır. 
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Avusturyalı esirler ile birlikte Estonya’da bulunan Narva geçidine gelen efrat ile esirler 

için, Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti emrine ödenmiş olan 4.000 liranın mukabili olan 

149.000 marka ilave olarak var olma bedeli (âdem-i kefaret) cihetiyle 800.000 markın 

daha gerekli olduğunu ve lazım gelen meblağın oradaki Osmanlı memurları tarafından 

bulunamamış olduğu, bu nedenle Türk esirlerin müşkülat içinde kaldıkları 

belirtilmekteydi.178 

Osmanlı Devleti Estonya’da esir düşen askerlerini, Estonya ve Rusya arasındaki 

güzergâh olan Narva’dan Rusya’ya sevk edilerek oradaki esir kamplarına gönderilmeden 

ülkeye getirilmeleri hususunda Bern Büyükelçiliği ve Hilal-i Ahmer yani Kızılay 

aracılığıyla büyük bir gayret sarf edilmişti. Esirlerin iadesi konusunda Uluslararası 

Kızılhaç Komitesi ve Estonya Devleti, esrilerin Narva’dan Rus İmparatorluğu’na 

nakledilmeden, Narva’dan Osmanlı Devleti’ne getirilmesi için gereken paranın acele bir 

şekilde ödenmesi gerektiğini aksi halde esirleri Estonya devletinin Rusya’ya göndermek 

zorunda kalacağını bildirmişti. Bu çerçevede, Bab-ı Ali makamı ile Sadrazamlık makamı 

ile Savunma ve Maliye Bakanlıkları ile yapılan yazışmalar neticesinde daha önce Japonya 

devletine gönderilen paradan 4.000-5.000 Osmanlı Lirasının Narva’daki Türk esirlerin 

tahliyesi amacıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesine ödenmesi için Osmanlı Merkez 

Bankasına talimat verilmiş ve bu 4.000 Liraya karşılık gelen 149.000 Mark tutarındaki 

bedel Uluslararası Kızılhaç Cemiyetine yatırılmıştı. Ancak bu meblağında yeterli 

olmadığı ve 800.000 markın daha gerekli olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Söz konusu 

esirlerin ne kadarının tahliye dildiği, eksik olan tutarın ödenip ödenmediği, diğer esirlere 

ne olduğu, esirlerin akıbetinin ne olduğu gibi sorulara cevap alınacak bilgilere 

ulaşılamamıştı. Görüleceği üzere, Osmanlı Devleti’nin esirleri kurtarmak için Devlet 

teşkilatının imkanları dahilinde elinden gelen çabayı göstermeye çalışmıştı. Osmanlı 

                                                           
178 BOA, Belge No MV_220-140-01-001; Meclis-i Vükela Müzakere Özel Kalem Müdürlüğü Zabıt 

Kâtipliğinin Hariciye, Maliye ve Savunma Bakanlığına gönderdiği 4 Ekim 1920 tarih ve 502 sayılı yazı. 
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Devleti’nin içinde bulunduğu siyasi, diplomatik ve sosyal sorunların doğrudan etkilediği 

ekonomik durumunda kötü olması nedeniyle 800.000 markın çok kısa sürede 

ödenmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmekteydi. Bu konunun yani Osmanlı savaş 

esirlerinin kurtarılması, bu çalışmanın dışında ayrı bir konu olduğu değerlendirildiğinden, 

çalışma, Estonya Narva’daki esir Osmanlı askerleri evlerine döndürme çabalarıyla 

sınırlandırılmıştı.  

 

1.2. ESTONYA’NIN BAĞIMSIZ BİR DEVLET OLARAK TANINMASI  

 

 Kurtuluş Savaşı yıllarında, iki başlılık (dual yönetim) olmakla birlikte, de jure 

İstanbul Hükümeti’nin savaş sırasında, 24 Şubat 1918’de bağımsızlığını ilan etmiş olan 

Estonya Cumhuriyeti’ni tanımadan önce, Estonya hakkında ön hazırlık ve inceleme 

yapma kapsamında, temsilcilikleri vasıtasıyla bir dizi temaslara ve karşılıklı yazışmalara 

ağırlık vererek Estonya hakkında bilgi toplama yolunu gittiği görülmekteydi. Bunun 

yanında Osmanlı Devleti, Estonya’yı tanınması için öncelikle bir konsolosluk protokolü 

imzalanmasını şart koşmuştu. Estonya’nın Osmanlı Devleti tarafından tanınması bir 

oldubitti değil, bir süreçti. Bu bir süreç olduğu için, bu süreç anlatılırken, bu bölümde 

Devletin kurumları arasındaki bürokratik işleyişi anlama ve bu işleyişe göre yapılan 

yazışmalara mecburen sıklıkla yer verilmek zorunda kalınmıştır.179 Osmanlı Devleti’nin, 

Estonya’nın tanıması sürecini özel bir dosyayla takip ettiği görülmekteydi. Osmanlı 

Devleti Dışişleri Bakanlığı Evrak Müdürlüğü Kalemi tarafından Estonya ile olan 

ilişkilerine ait belgelerin takibinin yapıldığı 2679-01-001 sayılı dosyaya verdiği “Estonya 

                                                           
179 Burada amaç okuyucuyu sıkmak değil, Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınması özelinde Devlet 

mekanizmasının ve bürokrasinin nasıl işlediğini de bir örnek üzerinden anlatabilmekti. Bu bölümde 

belgeleri işlerken tarih ve sayı ibaresi sıklıkla karşımıza çıkacaktı. Çünkü bir belgeyi niteleyen adeta onun 

plakası olan ve diğer belgelerden ayırmamıza yardımcı olan o belgenin tarih ve sayısıdır. Ancak akışı 

bozmadığı sürece tarih ve sayılar dipnotta gösterilmeye çalışılmıştır. 



56 

 

Hükümetiyle tesisi münasebat” başlığından esinlenerek Bu bölüm için böyle bir başlık 

vermenin uygun olacağı düşünülmekteydi.180 Türkiye’nin Estonya’yı bağımsız bir devlet 

olarak tanıma süreci Osmanlı Devleti zamanında başlamış, Türkiye Cumhuriyeti 

döneminde 23 Ocak 1924 tarihinde tamamlanmıştır. Bu nedenle Estonya’nın bağımsız 

bir devlet olarak tanınması sürecinde hem Osmanlı Devleti zamanında hem de Türkiye 

Cumhuriyeti döneminde yapılan işlemler birlikte bu bölümde ele alınmıştır. Aşağıda 

Osmanlı Devleti’nin Estonya Hükümeti’ni bağımsız bir devlet olarak tanıması sürecinde 

yaptığı yazışmalara ve gerçekleştirdiği temaslara ilişkin olarak bir tabloya yer 

verilmiştir.181 Bu tabloda Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınmasına ilişkin 

olarak Osmanlı Devleti’nde yapılan yazışmalar ayrıntılı olarak ele alınarak Estonya’nın 

Osmanlı Devleti zamanında başlayıp Türkiye Cumhuriyeti zamanında sonuçlanan 

bağımsız bir devlet olarak tanınma süreci daha iyi bir şekilde izah edilmeye çalışılacaktır. 

  

         Tablo 2:Osmanlı-Estonya Temasları 

Umumi  

Numro  

Hususi 

Numro  

Mevrid  Tarih  Mülahazat  

 35 İspanya  14 Mart 1921  

28895 259 Bern’e  5 Temmuz 

1921 

Bern 152 

30281 376 Bern’e 4 Teşrini Evvel 

1921 

Bern 152 

32536 79 Bern’e 4 Mart 1922  

32537 15 Estokholm’e 4 Mart 1922  

32538 51 Paris’e 4 Mart 1922 Estonya 11441, - 42234 

 35 İspanya  14 Mart 1922  

33571 84 Paris’e 15 Mayıs 1922 Estokholm 355, Bern 197, - 

42708 

35046 248 Sadarete  2 Eylül 1338 Estokholm 417/79 Paris’ten 

1203/269, - 42915 melfuf  

Kaynak; BOA, Belge No 2679-01-005 

 

 

 

                                                           
180 BOA, Belge No 2679-01-001; 2679-01-003 
181 BOA, Belge No 2679-01-005; 
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1.2.1.Türkiye’nin Estonya’yı Tanıma Süreci (21 NİSAN 1921-23 OCAK 1924)  

 

 

Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınma süreci Osmanlı Devleti zamanında 

başlayıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti zamanında tamamlamadığı için, Estonya’nın 

Osmanlı ve Türkiye tarafından tanınma süreci bir bütün olarak ele alınması 

gerekmekteydi. Bu nedenle Osmanlı Devleti zamanında başlayan bu sürece detaylı bir 

şekilde bakmanın faydalı olacağı değerlendirilmekteydi. Bu dönemde yapılan 

yazışmalarda elde edilen bilgiler, bu süreçte Osmanlı Devleti’nde yapılan 

değerlendirmeler ve istişareler Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınmasında 

önemli ayrıntılar ve bilgiler vermekteydi. Bu süreçte, Estonya’nın uluslararası 

sözleşmelere dahil olması, Rusya ile olan durumu, Milletler Cemiyeti Üyeliği, Devlet 

yapılanması gibi bağımsız bir devlet olma adına sahip olması gereken şartlar 

değerlendirilerek Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınıp tanınamayacağı yönünde 

bir karar verilmeye çalışmıştı.  

Estonya’nın Osmanlı Devleti tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınması 

kapsamında, Estonya Devletinin, Osmanlı Devleti tarafından doğrudan tanınması için 

Estonya Devletinin tam yetkili siyasi temsilci olarak görevlendirdiği Aleksander 

Hellat’ın, iki ülke arasında siyasi ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve kendisinin de 

Estonya Devletinin siyasi temsilci olarak tanınması amacıyla resmi olarak başvurmuştu. 

Fakat bu başvurudan önce Estonya Devletinin özellikle İsviçre’nin Estonya’yı 6 Temmuz 

1906 tarihli Cenevre Konvansiyonuna dahil etmesiyle Estonya’nın tanınmasının önü 

açılmıştı. Yine, hemen arkasından, İspanya Krallığı da Kralın telkiniyle birlikte, 

Estonya’nın, İspanya ve diğer 8 ülkeyle beraber tanındığını Osmanlı’ya iletmekteydi.182 

                                                           
182 BOA, Belge No HR_SYS__02679_00001_284 
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İspanya bu yazı ile Osmanlı’dan Estonya’nın tanınması konusunda ricada bulunduğu 

değerlendirilmekteydi. 

Bunun yanında İsviçre Federal Konseyi adına Konfederasyon şansölyesinin 

Osmanlı Devletinin, Bern Büyükelçiliği aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 

yazıda, Estonya Cumhuriyeti Devletinin 10 Mart 1921 tarihli nota ile başvurarak 6 

Temmuz 1906 tarihli Cenevre Konvansiyonuna yaralılar ve hastaların ve esirlerin 

durumunun iyileştirilmesi için gerekli işlemleri yapmaya hazır olduğunu belirttiği, 

Cenevre Sözleşmesinin 32. Maddesinin 3. Paragrafı uyarınca Estonya’nın bu bildirimi 

hakkında bu bildirim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde herhangi bir itiraz olmaması 

halinde Estonya’nın üyeliğinin gerçekleşeceğini, bu durum hakkında gerekli güvencenin 

İsviçre olarak diğer ülkelere garanti edildiği belirtilmişti.183 İsviçre tarafından tanınan 

Estonya, İsviçre’nin desteğiyle Cenevre Sözleşmesine dahil edilmek suretiyle diğer 

devletler tarafından dolaylı; İspanya’nın ön almasıyla da İspanya ve diğer bazı ülkeler 

tarafından da doğrudan tanınmıştı. Nitekim İspanya ve İsveç Estonya için yaptığı bu 

girişimi Letonya içinde yapmıştı.184  

 İsviçre’den, Konfederasyon Şansölyesi imzasıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Bern Büyükelçiliği’ne iletilen husus, Bern Büyükelçiliği tarafından Osmanlı Dışişleri 

Bakanlığı’na 21 Nisan 1921 tarihli ve 282 sayılı yazıyla iletilmişti. Estonya Hükümeti’nin 

1906 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ni imza eden devletlerarasına katılması hususunda: 

Savaşlarda yaralananlara ve esir düşen askerlere yapılacak sıhhî yardımlara dair 6 

Temmuz 1906 tarihinde Cenevre’de sözleşmeyi imzalayan devletlerarasında oluşan talep 

üzerine Estonya Cumhuriyetinin de söz konusu Cenevre Sözleşmesi’ne kabulü 

hususundaki Estonya Devleti’nin yaptığı başvurunun sonucunda, Estonya Devleti’nin 

                                                           
183 BOA, Belge No HR_SYS_02679_00001_274; 
184 Evren Küçük, Türkiye Letonya Diplomatik İlişkileri (1918-1939), [Erik Jekabsons (ed.) Letonya ve 

Türkiye: Unutulmuş İlişkiler 1918-1940] Güzeliş Ofset, Ankara, 2018, s.290 
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üyeliğe kabulü konusunda çıkarılan genelgenin takdimi için, İsviçre Hükümeti tarafından 

Büyükelçiliğe gönderilen yazıya nasıl bir cevap verilmesi gerektiği hususunda Bakanlık 

Merkezinden talimat talep edilmekteydi. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından gerekli ön 

değerlendirmenin yapılarak verilecek cevaba esas teşkil edecek görüşlerin bildirilmesi 

istenmişti.185 Osmanlı Devleti’nin, Estonya’nın bu sözleşmeye katılmasına mani 

olmaması, Osmanlı Devleti’nin Estonya’yı dolaylı olarak tanıması anlamına geldiği için,  

Estonya’nın Uluslararası Cenevre Sözleşmesine dahil edilmesi hakkında, İsviçre’nin 

Osmanlı’ya gönderdiği 21 Nisan 1921 tarihli bu nota Osmanlı Devleti’nin Estonya’yı 

tanıma sürecinin başlangıcı olarak kabul edilmekteydi.  

Bern Büyükelçiliği’nin, İsviçre Federasyonu’nun Estonya Hükümeti Devleti’nin 

Cenevre Sözleşmesi’ne dahil olması hususundaki talebinin Dışişleri Bakanlığı’na 

iletilmesi çerçevesinde, Osmanlı Devleti Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında 

Bern Büyükelçiliği’ne iletilmek üzere Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliğine hukuki görüş 

sorma yoluna başvurmuştu. Bu talep üzerine, Bab-ı Ali hukuk müşavirliği, Estonya 

Devletinin Cenevre Sözleşmesine katılması hakkında bir bilgi notu hazırlamıştı. Bu bilgi 

notunda, Estonya Devletinin 6 Temmuz 1906 tarihli Cenevre Sözleşmesine katılımı 

konusunda bir değerlendirme yapılmaktaydı. Bu değerlendirmeye göre: Almanya 

Hükümeti, Versay Antlaşmasının 116’ncı186 ve Avusturya Hükümeti, Sen Jermen 

Muahedenamesinin 87 inci187 maddeleriyle Almanya ve Avusturya Macaristan’ın Brest-

                                                           
185 BOA, Belge No 2679-01-278; 
186 Bakınız; Versay Antlaşmasının 116’ıncı maddesine göre; Almanya 1 Ağustos 1914 tarihi itibariyle Eski 

Rus İmparatorluğu’nun bir parçası olan tüm bölgelerin bağımsızlını kabul etmeye rıza göstermektedir. Mali 

hükümler başlıklı Antlaşmanın 9’uncu kısmının 292’inci maddesinin hükümlerine uygun olarak Almanya, 

Maksimalist Rusya ile imzalanan Brest-Litovsk Antlaşmalarının ve onunla imzalanan tüm diğer 

antlaşmaların, sözleşmelerin ve antlaşmaların tasfiyesini kesinlikle kabul eder. Müttefikler ve Diğer İlişkili 

Güçler resmi olarak Rusya’nın Almanya’dan alacağı tazmin ve onarım tutarını elde etme haklarını saklı 

tutmaktadır. Almanya 1 Ağustos 1914 itibariyle, Müttefikler ile Rusya İmparatorluğu’nun tamamında ya 

da bir kısmında şimdi veya gelecekte var olacak devletlerle yürürlükte olan antlaşmaları ve bunlardan 

kaynaklanan yetkileri tanımayı kabul eder. Ayrıca burada belirtilen devletlerin sınırlarını da tanımayı 

taahhüt eder.https://antlasmalar.com/wp-content/uploads/2017/07/versay.pdf (16.02.2018), 
187 Bakınız sen Jermen (Saint Germain) antlaşmasının 87’inci maddesine göre 1)Avusturya, 1 Ağustos 

1914'te eski Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan tüm toprakların bağımsızlığını kalıcı ve devredilemez 

olarak kabul etmeyi kabul ve kabul eder. Mali hükümler başlıklı Antlaşmanın 10’uncu kısmının 244’üncü 

https://antlasmalar.com/wp-content/uploads/2017/07/versay.pdf
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Litovsk Antlaşmasından Rusya hakimiyetinde iken Brest-Litovsk ile Rusya 

hakimiyetinden ayrılan Estonya’nın da dahil olduğu Baltık ülkelerinin geleceğini tayin 

etme yetkisi ve sınır güvenliğini yerel teşkilat kuruluncaya kadar yürütme görevi dahil 

tüm haklarından vaz geçtikleri ve bu cihetle, Estonya arazisi üzerinde bir hakları 

kalmadığı belirtilmekteydi. Ayrıca Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliği tarafından kaleme alınan 

hukuki değerlendirmenin devamında, Osmanlı Hükümeti’nin Brest-Litovsk Antlaşmasını 

tasdik ederek yeni oluşan Estonya Devletinin Rusya’dan ayrıldığını dolaylı olarak kabul 

ettiği, ayrıca Rusya’nın da, Estonya Devletini bağımsız bir devlet olarak kabul ederek 

Estonya toprakları üzerindeki tüm haklardan vaz geçtiği ve bu durumunda iki devlet 

arasında yapılan antlaşma ile kabul edildiği, dolayısıyla Rusya’nın Estonya Devletini 

tanıyarak onun sınırları içerisindeki topraklarda hak iddia etmeyeceğini iki devlet 

arasında yapılan antlaşma ile beyan ettiği, bunun yanında Almanya ve Avusturya 

Macaristan Devletlerinin Brest-Litovsk antlaşmasıyla daha önce Sen Jermen (Saint 

Germain) ve Versay (Versailles) Antlaşmaları ile Estonya Devleti üzerinde sahip 

oldukları haklardan ve Estonya arazisi üzerindeki haklarından vaz geçtiği için Osmanlı 

Devleti’nin Estonya’yı hukuken ayrı bir devlet olarak tanımasının önünde engel 

kalmadığı ifade edilmekteydi.188 

Bunun yanında, söz konusu hukuki değerlendirmede; Estonya Devletinin, 

Devletler Genel Hukukuna göre, yeni bir devlet olarak tanınabilmesi için kendi gelirleri 

ve kaynakları olması, bunları özgürce idare edebiliyor olması,  kendi bağımsız devlet 

mekanizması olması vb. gibi kriterlere sahip olması gerektiği, söz konusu Devletin bu 

                                                           
maddesinin hükümlerine uygun olarak Avusturya, Maksimalist Rusya ile imzalanan Brest-Litovsk 

Antlaşmalarının ve onunla imzalanan tüm diğer antlaşmaların, sözleşmelerin ve antlaşmaların tasfiyesini 

kesinlikle kabul eder.  Müttefikler ve Diğer İlişkili Güçler resmi olarak Rusya’nın Almanya’dan alacağı 

tazmin ve onarım tutarını elde etme haklarını saklı tutmaktadır.2) 1 Ağustos 1914 itibariyle, Müttefikler ile 

Rusya’nın tamamında ya da bir kısmında şimdi veya gelecekte var olacak devletlerle yürürlükte olan 

antlaşmaları ve bunlardan kaynaklanan yetkileri tanımayı kabul eder. Ayrıca burada belirtilen devletlerin 

sınırlarını da tanımayı taahhüt eder. 
188 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-08-01 
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çerçevede kendi gelirlerini özgürce idare edebilen, yani ekonomik olarak bağımsız ve 

düzenli bir hükümeti olan bir devlet olarak kabul edilebilecek özelliklerinin olup 

olmadığının Estonya’ya en yakın Bern ve Stokholm elçiliklerinden elde edilebileceği 

belirtilmekteydi. Bununla birlikte, Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliği tarafından kaleme alınan 

hukuki değerlendirmede bir başka önemli hususa daha değinilmekteydi. Yabancı 

devletlerin Estonya’ya ve Estonya’nın tanınması yönündeki tutumuna göre bir tavır 

alınması gerektiği ifade edilmişti. Hukuki değerlendirmeye göre yabancı devletlerin, 

Estonya Hükümeti’ni, bağımsız ve müstakil bir devlet olarak tanıyıp tanımadıklarının da 

bu hususta önemli bir ölçüt olduğu, Estonya’nın Osmanlı’ya iki ülke arasında ilişkiler 

kurulması yönünde sunduğu yazıda, Estonya’nın Milletler Cemiyeti tarafından hukuken 

kabul edilerek, Avrupa Devletlerinin çoğu tarafından da bu yönde tavır sergilediğini 

bildirdiği, Estonya’nın Milletler Cemiyetine kabulü için Rusya’nın haberi olmadan 15 

Aralık 1920 tarihinde yaptığı başvurunun, Milletler Cemiyetinin Cenevre’de yaptığı 

genel kurul toplantısında Estonya’yı Milletler Cemiyetine kabul etmiş olduğu bilgisi 

alınsa da, Milletler Cemiyetinin resmi bir tebliğde bulunmadığı belirtilmişti.189 Bab-ı Ali 

Hukuk Müşavirliği tarafından kaleme alınan hukuki değerlendirmede ayrıca Estonya’nın 

Milletler Cemiyetince, Rusya ve diğer yabancı devletler tarafından tanınmış olsa da, 

Osmanlı Devleti’nin Estonya ile resmi siyasi ve diplomatik ilişkiler kurmasının iki ülke 

arasındaki konsolosluk protokolünün imzalanmasına bağlı olduğu, aksi halde Devletler 

Genel Hukukuna göre imzalanmış bir konsolosluk protokolü imzalanmadan Estonya’nın 

bağımsız devlet olarak tanınması durumunda, Estonya’nın kabulden sonra ilk işinin 

uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan “en çok kayrılan ülke muamelesinden”190 

                                                           
189 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-08-02 
190 En Çok Kayrılan Ülke Kuramı GATT’ın (General Agreement on Tariffs and Trade ) temel 

prensiplerindendir. Bir ticaret antlaşmasında, bu hüküm yani en çok kayrılan ülke prensibi yer almışsa 

herhangi bir A ülkesi üçüncü bir tarafa sağladığı, gümrük indirimlerini anlaşma yaptığı diğer B ülkesine de 

sağlamak zorundadır. (Halil Seyidoğlu, Ekonomik ve İşletmecilik Terimleri Açıklamalı Sözlük, Güzem 

Can Yayınları, 1999, İstanbul, s.213 ). Estonya’nın en çok kayrılan ülke muamelesinden faydalanması 

Estonya’nın Osmanlı Devletinin diğer ülkelere sağladığı gümrük vergisi indirimleri dahil diğer 

imtiyazlardan ve kapitülasyonlardan yararlanması manasına gelmektedir. Böyle bir durumu Estonya’nın 
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faydalanmayı istemek olacağı (uhdu atik-i ecnebiyenin tatbikini talep edecekler), bir 

konsolosluk protokolü imzalanmadan önce Stokholm Büyükelçiliği’nden Estonya’nın 

Devletler Genel Hukukuna göre bağımsız bir devlet olmanın gerektirdiği; hükümet, 

meclis, anayasa, millî gelirini idare gibi şartlarına haiz olup olmadığının, devlet 

teşkilatının varlığı gibi konuların tetkiki yanında Rusya’nın Estonya’ya bakışının ne 

olduğu, Rusya ile istiklalini ve sınırlarını netleştirip netleştirmediği, Estonya’nın diğer 

yabancı devletler tarafından tanınıp tanınmadığının, tanınmış ise hangi devletler 

tarafından tanındığının araştırılması gerektiği belirtilmişti.191 Bab-ı Ali Hukuk 

Müşavirliğinin 21 Haziran 1921 tarihli 5652/283 yazısında, Estonya’nın Milletler 

Cemiyeti üyeliğine yaptığı başvurunun kabul edilip edilmediğinin araştırılarak kabul 

edilmiş ise gerekli belgenin gönderilmesi gerektiği makama bildirilmişti.192 Osmanlı 

Devleti, İsviçre Krallığının 21 Nisan 1921 tarihli Estonya’nın Cenevre Sözleşmesine 

katılmasına ilişkin talebi sonrasında, Estonya’nın Milletler Cemiyeti’ne kabul edilip 

edilmediği yönünde bir merak uyanmış, ısrarla bu konunun araştırılması için girişim 

başlatmıştı. 

Hukuk Müşavirliğinin bu değerlendirmesi sonrasında, Bern elçiliğinin, 

Cenevre’de toplanan Milletler Cemiyeti Genel Kurulunun Cenevre şehrindeki 

temsilciliğiyle temasa geçerek, Cenevre’de bulunan Milletler Cemiyeti Temsilciliği 

tarafından Osmanlı Devleti Dışişleri Bakanlığa sunulan evrakın Estonya Devletinin 

Milletler Cemiyetine kabulü hakkında yaptığı talebe ilişkin bilgiye sahip olsa da, 

belirtilen evrak çerçevesinde Estonya Devletinin Milletler Cemiyetine kabulü 

hususundaki talebin kabul edilmesi noktasında, Milletler Cemiyeti’nin 15 Aralık 1920 

tarihli mevcut kararın temin edilmesi gerektiği, bu çerçevede, Cenevre 

                                                           
istemesi çok doğaldır. Çünkü Estonya’nın ürettiği malları Osmanlı gibi büyük bir pazara satmayı istemek 

Estonya açısından istenen bir durum olacaktır. Bu yüzden Estonya’nın böyle bir hakkı talep etmesine mahal 

verecek adımların önünün kesilmesi Osmanlı tarafından hedeflenmişti. 
191 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-08-02 
192 BOA Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-03-01 
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Başkonsolosluğu’na bir nota yazısı yazılarak, Estonya Hükümeti’nin bu talebinin 

Milletler Cemiyetince kabul edilip edilmediğinin araştırılması ve eğer kabul edilmiş ise 

söz konusu kabul kararının temin edilerek gönderilmesi istenilmesi hususu makamın 

onayına sunulmuştu.193 Alınan onay çerçevesinde, Bern Büyükelçiliği’nden gerekli belge 

ve bilginin istenilmesi için Dışişleri Bakanlığı Siyaset Genel Müdürlüğünce 5 Temmuz 

1921 tarih ve 28895/259 sayılı Bern Büyükelçiliği’ne gönderilen 194 5 Temmuz 1921 tarih 

ve 28895/259 (9 Temmuz 1921 tarih ve 171 sayılı) sayılı yazıyla, Estonya Hükümeti’nin 

6 Temmuz 1906 tarihli Cenevre Mukavelenamesini imza eden devletler tarafından 

kabulünün gerektiğini dile getiren devletlere hitaben yazılan genelgeden bir adedinin 

gönderildiğine dair var olan 21 Nisan 1921 tarihli ve 282 sayılı yazının Bakanlıkça 

değerlendirildiği ve Cenevre’de toplanan Milletler Cemiyeti Genel Kurulunun, Cenevre 

Başkonsolosluğu tarafından Bakanlığa gönderilen evrakın, Estonya’nın Milletler 

Cemiyetine kabulü hakkındaki talebini muhteva ettiği anlaşılmış olsa da, söz konusu 

yazıda, Estonya’nın Milletler Cemiyetine üye olmasına ilişkin talebi hakkında Milletler 

Cemiyeti’nin almış olduğu her hangi bir resmi kararın mevcut bulunmadığı,  bu nedenle 

Estonya’nın Milletler Cemiyetince kabul edilip edilmediğine dair soruşturma yapılıp 

sonucunda, Estonya’nın Milletler Cemiyetine kabul edildiği hususunda bilgi edinilmesi 

halinde, Estonya’nın üyeliğe kabulünü gösteren Milletler Cemiyeti kararının temin 

edilerek Bakanlığa gönderilmesinin beklendiği belirtilmekteydi.195  

Osmanlı Devleti’nin, Estonya Devletinin Milletler Cemiyeti tarafından 15 Aralık 

1920 tarihinde üyeliğe kabul edilmesi hususuna özel önem verdiği anlaşılmaktaydı. 

                                                           
193 BOA, Belge No 2679-01-279; Ayrıca Bkz. BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-03-0, (bu evrak 22 

Haziran 41834 sayısını da almıştır)  
194 BOA, Belge No 2679-01-279; Söz konusu Hukuk Müşavirliği 4 Mayıs 1921 tarihli ve 41834 sayılı 

istişare kararı, 22 Haziran 1921 tarihlinde Yetkili makamca imzalanarak 28 Haziran 1921 tarih ve 702 sayısı 

ile Siyaset Genel Müdürlüğüne geldiği ve buradan da Bern Büyükelçiliğine gönderilmiştir.  
195 BOA, Belge No 2679-01-280; BOA Belge No 2679-01-281; Söz konusu yazı 29 Haziran 1921 tarihinde 

kaleme alınmış, 9 Temmuz 1921 tarih ve 172/702 sayılı Estonya Hükümeti İle Tesisi Münasebat başlıklı 

yazı çerçevesinde 5 Ağustos 1921 sene ve 28895/259 sayısı ile Bern Büyükelçiliğine gönderilmiştir. 
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Çünkü Estonya’nın milletler Cemiyetine kabulü hususundaki ilk talepte çekimser tavır 

sergilenmesi nedeniyle, ikincisinde sanki Osmanlı’nın haberi olmadan Estonya’nın 

Milletler Cemiyetine kabul edilerek tanınması yönünde karar alındığı gibi bir netice 

ortaya çıkmaktaydı. Bunun yanında, böyle bir kararın Estonya’nın Osmanlı tarafından da 

tanınmasının önünü açan bir karar olduğu değerlendirilmekteydi.  Çünkü, Estonya’nın 

bağımsız bir devlet olarak tanınması önünde, milletler cemiyeti üyeliği önemli bir kabul 

kriteri ve referans noktasıydı. 

Osmanlı Devleti Bern Büyükelçisi’nin, Dışişleri Bakanlığı’nın 5 Temmuz 1921 

ve 28895/259 sayılı yazısına cevap olarak Dışişleri Bakanı Müşir Ahmet İzzet Paşaya 

Estonya’nın Milletler Cemiyeti’ne katılması hakkındaki 25 Temmuz 1921 tarihli 

482/6021 sayılı bir yazı göndermişti. Bu yazıda, Cenevre’de toplanan Milletler Cemiyeti 

Genel Kurulu tarafından Estonya Hükümeti’nin Milletler Cemiyeti üye olmak için 

yapmış olduğu başvurunun kabul edildiğine dair Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığı uhdesinde 

bir bilgi olmasına rağmen; Estonya’nın Milletler Cemiyeti üyeliğinin kabulüne ilişkin 

Milletler Cemiyeti’nin aldığı resmi kararın Bakanlık’ta olmadığı,  bu nedenle Estonya’nın 

talebinin kabul edilip edilmediğine ilişkin Cenevre’de resmi bir araştırma yapıldığı, ancak 

Başkonsolosluktan gelen cevapta, Estonya Hükümeti’nin Milletler Cemiyeti’ne 

müracaatı hakkında yazı ile bilgi verildiğine ilişkin resmi bir kayda ulaşılamadığı 

belirtilmişti. Bu konunun araştırılması için, Bern Büyükelçiliği’nce Cenevre 

Başkonsolosluğu’na gönderilen yazı ile Estonya’nın Milletler Cemiyeti üyeliğine ilişkin, 

olarak Başkonsolosluktan daha önce Bakanlık makamına gönderilen resmi yazının tarih 

ve sayısı üzerinden takip edilmesinin uygun olduğu,  Estonya Hükümeti’nin 8 Nisan 1920 

tarihinde Milletler Cemiyeti üyeliğine yaptığı başvurusu ve bu başvurunun Genel 

Kurulun 15 Aralık 1920 tarihli toplantısında reddedilmiş olduğu hususunun da ilaveten 
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beyan edilmesinin Başkonsolosluktan istendiği, bu hususta Başkonsolosluktan cevap 

alındığında Bakanlığa iletileceği bildirilmekteydi.196   

Bunun yanında Bern sefaretine 25 Temmuz 1921 tarihli ve 482/6021 numaralı 

yazı ile 17 Eylül 1921 (1337) tarihli ve 42084 numaralı yazıların tekit edilerek, 

Estonya’nın hangi yabancı devletler tarafından hangi tarihte tanındığı, daha önce 

Estonya’nın milletler Cemiyeti üyeliğine çekimser kalınmasına rağmen 15 Aralık 1920 

tarihinde Milletler Cemiyetinin Estonya’yı üyeliğe kabul edip etmediği, böyle bir kabul 

var ise buna ilişkin resmi kararın bir suretinin gönderilmesi gerektiği, İngiltere, Fransa, 

İtalya, Japonya ve Belçika yetkililerinin dile getirilen Estonya’yı bağımsız bir devlet 

olarak (milletler cemiyeti üyesi olarak) tanıyıp tanımadıkları, tanıdılar ise bu tanımanın 

ne zaman hüküm ifade edeceği, üçüncü devletlerin Estonya’yı tanımalarına ilişkin 

kararların araştırılması gerektiği ısrarla yinelenmekteydi.197   

Görüldüğü üzere, alınan bu cevapta, Estonya’nın Milletler Cemiyeti üyeliği için 

yaptığı 8 Nisan 1920 tarihli başvurusunun 15 Aralık 1920 tarihli Cemiyet Genel Kurulu 

tarafından kabul edilmediği bilgisi yer almaktaydı. 1920 yılının sonlarına doğru Estonya 

delegesi Anton Piip İngiltere’nin Estonya’nın milletler cemiyeti üyeliğine yaptığı 

başvurusuna destek verip veremeyeceğini sorduğunda Lort Curzon Estonya’nın hukuken 

eşit bir şekilde tanınmasını kabul etmişti. Fakat Estonya’nın bu başvurusunun kabul 

edilmesi hakkında, Cemiyet üyeleri arasında yeniden yapılanan Rusya ile ileride bu 

konuda yaşanabilecek muhtemel anlaşmazlıklar noktasında tartışmalar yaşanmasına 

neden olmuştu. Bu tartışmalara rağmen, 26 Ocak 1921 tarihinde Estonya hukuken 

tanınmıştı.198 Sonrasında da, Milletler Cemiyeti’nin 22 Şubat 1921 tarihli genel kurul 

toplantısında Estonya’nın Cemiyet üyeliğine kabulü için yapılan oylamada, Estonya’nın 

                                                           
196 BOA, Belge No 2679-01-272;  
197 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-08-03 
198 Jhon Hiden, Estonian Winning Recognition 1918-1921, Estonian Ministry Of Foreign Affairs 

Yearbook 2008/2009, Tallinn, s.82 
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Cemiyet üyeliğine kabulü yönünde karar çıkmıştı.199 Kısa süre sonra, Estonya Milletler 

Cemiyetine 22 Eylül 1921 tarihinde kabul edilmişti.200 Böylece Estonya Milletler 

Cemiyetine kabul edilerek cemiyete üye diğer devletler tarafından da resmen ve hukuken 

tanınmıştı. Estonya’nın Milletler Cemiyetine üye olması ve cemiyet üyeleri tarafından 

tanınması önemli bir gelişmeydi. Osmanlı Devleti de bu durumu Estonya’yı tanımada bir 

kriter olarak görmüştü. Estonya’nın Milletler Cemiyeti Üyeliği Osmanlının Estonya’yı 

tanıması için önemli bir referans oluşturmaktaydı.  

Ahmet İzzet Paşa Hazretlerinden Bern Elçisi Cevad Bey’e Hukuk Müşavirliği 

42084 numaralı 953 daire numaralı ve “Estonya Cumhuriyeti ve Cenevre Sözleşmesine 

katılım” konulu bir yazı daha gönderildi. Bu yazıda Ahmet İzzet Paşa, Cevat Bey’e 

Estonya’nın tanınmasıyla ilgili bazı görüşlerini paylaşmaktaydı. Bu görüşe göre, Estonya 

Cumhuriyetinin savaş halindeki ordularda yaralıların ve hastaların durumlarının 

iyileştirilmesi hakkındaki 1906 tarihli Cenevre Sözleşmesine katılımı konusunda Bern 

Elçiliğinin göndermiş olduğu 25 Temmuz 1921 tarih ve 6021/482 sayılı rapor Bab-ı Ali 

tarafından incelenmişti. Bu incelemeye göre ise, Brest-Litovsk “Türk-Rus Antlaşması” 

ile Estonya Rusya’dan ayrılmış bulunmaktaydı. Çünkü antlaşmanın 3’üncü madde 

hükümlerine göre Taraflar arasında kararlaştırılmış hattın batısında bulunan ve evvelce 

Rusya’ya ait toprakların artık Rus hakimiyet altında olmayacağı kararlaştırıldı. Ve bu hat 

söz konusu ülkenin doğusundan geçmekteydi. Üstelik aynı akdin 3’üncü maddesinin (b) 

maddesine göre birliklerin tahliye edilmesi zikredilmekteydi.201 Bununla birlikte 2 Ocak 

1921 tarih ve 5428/195 sayılı Osmanlı İmparatorluğu’nun Genel Raporu ardından 

Milletler Cemiyeti Genel Kurulunun açılması konusunda Osmanlı İmparatorluğu 

                                                           
199 Nutt, a.g.m., s.21. 
200 IBP (İnternational Business Publication USA, Estonia Country  Study Guide Volume 1, Strategic 

İnformation and Developments, 2013, Washington, s.20.; Frucht (ed), a.g.e., s.77.; 

https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/europerussiacentral-asia-region/estonia-1920-1940/ 

https://www.britannica.com/topic/League-of-Nations/Members-of-the-League-of-Nations; 
201 BOA, HR_SYS__02679_00001_268. 

https://www.britannica.com/topic/League-of-Nations/Members-of-the-League-of-Nations
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Cenevre Başkonsolosluğu tarafından gönderilmiş belgelerden çıkan sonuca göre; Estonya 

devleti Milletler Cemiyeti’ne üye olma talebini ifade etmiş fakat bu talep kabul 

edilmemişti.  Estonya’nın talebinin reddedildiği gerek Cemiyet gerekse yukarıda sözü 

edilen 482 sayılı rapor ile teyit edilmişti. Fakat Ahmet İzzet Paşa Ve Osmanlı 

İmparatorluğu Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığı, bu bilginin doğru gözükmediğini ifade 

etmekteydi. Ahmet İzzet Paşaya göre bu düşüncesinin nedeni ise 1906 tarihli çok yanlı 

Posta ve Telgraf Birliği Sözleşmesi gibi aynı türde diğer sözleşmelerin, Dominyonlar 

veya sömürgeler gibi özerk ülkelere değil, sadece bağımsız büyük güçlerin üyeliliğine 

açık olmasıydı. Bunun sonucunda şayet Estonya bağımsız devlet olarak tanınmasaydı söz 

konusu Sözleşmeye dahil edilmemesi gerekmekteydi. Estonya’nın bir şekilde bu 

sözleşmeye dahil edilmesinin onun bağımsız bir devlet olarak tanındığının göstergesi 

olduğunu vurgulamaktaydı. Ahmet İzzet Paşa gereğinin yapılması için kendisinin ve 

İmparatorluk Hükümeti’nin, Estonya Cumhuriyetinin hür bir Hükümet olarak tanınıp 

tanınmadığının, tanındıysa hangi Güçler ve Devletler tarafından hangi tarihte tanındığının 

bilinmesi gerektiğini dile getirerek Bern elçiliğinden bu durumun araştırılmasını tekraren 

rica etmekteydi.202 Bununla birlikte Ahmet İzzet Paşa ve Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığı, 

Brest-Litovsk Antlaşması üzerinden yaptığı değerlendirmeyi de Bern elçiliğiyle 

paylaşmıştı. Bu değerlendirmeye göre, antlaşmanın hemen ertesi günü Alman ve 

Avusturya-Macaristan Hükümetleri Estonya vatandaşlarını “tarafsız ve dost bir gücün 

vatandaşları” olarak kabul etmişti. Bunun anlamı ise Estonya’nın Rusya’dan ayrılmış 

olmasıydı. Sonrasında bu iki devlet, Versay (Versailles) ve Sen Jermen (Saint-Germain) 

anlaşmaları yoluyla Brest-Litovsk barış antlaşmasından kaynaklanan haklarından feragat 

ederek, kendi topraklarıyla ilgili olarak yeni bir sınır çizgisini kabul etmişlerdi. Böylece 

eski Rusya İmparatorluğu’na ait tüm toprakların bağımsızlığına saygı göstermeyi taahhüt 

etmişlerdi. Dolayısıyla, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluklarının Estonya 

                                                           
202 BOA, HR_SYS__02679_00001_269 
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ile ilgili başlıkta artık söz hakları kalmamıştı. Son olarak, Rusya, Estonya ile 2 Şubat 1920 

tarihli Tartu anlaşmasını akdetmiş olarak Estonya’nın bağımsızlığını ve muhtariyetini 

tanımış ve söz konusu ülkenin halkı ve toprakları üzerindeki tüm hükümranlık 

haklarından feragat etmişti. Bu nedenle Estonya’nın bağımsız güç olarak tanınması için 

gereken tüm unsurlar eksik değildi. Buna göre Estonya’nın tanınmasının fiili olarak var 

olan bir devletin hukuki olarak kabul edilecek bir devlete dönüşmesi işleminin 

tekemmülünden başka bir süreç içermemekteydi. Bunun içinde geriye Estonya’nın 

mevcut muhtelif ülkeler tarafından tanınması formalitesinden başka bir şey 

kalmamaktaydı.203 

Görüldüğü üzere, Osmanlı Devleti Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliği tarafından, 

İsviçre Konfederasyon Şansölyesinin, Estonya’nın 6 Temmuz 1906 tarihli Cenevre  

Sözleşmesi’ne katılması hususunda yaptığı değerlendirmede, Rusya’nın Estonya 

Devletini bağımsız bir devlet olarak kabul ederek, Estonya toprakları üzerinde sahip 

olduğu tüm haklardan vaz geçtiğini, Almanya ve Avusturya-Macaristan devletlerinin 

Brest-Litovsk antlaşmasıyla daha önce Sen Jermen ve Versay Antlaşmaları ile Estonya 

Devleti ve Estonya arazisi üzerinde sahip oldukları haklarından vaz geçtiğini belirterek, 

Estonya’nın her hangi bir devletin egemenliği altında olmadığı belirtilmişti. Ayrıca 

Estonya’nın daha önce çekimser kalınmasına rağmen, Milletler Cemiyeti tarafından 

Estonya’nın milletler cemiyetine üye sıfatıyla kabul edilerek üye devletler tarafından 

tanındığı, Estonya’nın Devletler Genel Hukukuna göre bağımsız bir devlet olarak 

tanınması için gerekli şartlardan bazılarına sahip olsa da, bu konunun ayrıntılı olarak ele 

alınması için gerekli bilgilerin temin edilmesi ve Estonya’nın Milletler Cemiyeti 

tarafından resmen tanındığına ilişkin kararın temin edilmesi,  Estonya devletinin İngiltere, 

Fransa, İtalya, Japonya ve Belçika tarafından da üye ve bağımsız bir devlet olarak tanınıp 

                                                           
203 BOA, HR_SYS__02679_00001_270 



69 

 

tanınmadığı hususlarında Stokholm ve Bern büyükelçilikleri tarafından gerekli tahkikatın 

yapılması istenmişti.  

İsviçre Federasyonu gibi, İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın Osmanlı Devleti’nin 

İspanya’daki temsilciliğine gönderdiği 14 Mart 1921 tarih ve 35/47 sayılı nota ile Estonya 

devletinin bağımsız ve müstakil bir devlet olma talebinin Katolik Majestelerinin bunu 

dile getirmesiyle birlikte İspanya’nın yanında diğer sekiz devletin de Estonya’yı bağımsız 

ve müstakil bir devlet olarak tanıdığını belirtmekteydi.204 Buradaki “Katolik majesteleri” 

ifadesinden Hristiyan aleminin dini lideri Papa’nın telkiniyle Estonya’nın bazı ülkeler 

tarafından bağımsız bir ülke olarak tanındığı anlaşılmaktaydı.  

İsviçre şansölyesinin Estonya’yı Cenevre Sözleşmesine davet etmesi sonrasında 

ortaya çıkan tabloda Osmanlı, Estonya’nın Milletler Cemiyeti tarafından tanınıp 

tanınmadığına odaklanmış iken; Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın, Osmanlı Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderdiği 21 Haziran 1921 tarihli ve 11441 sayılı mektupta; Ekselansları 

Aleksander Hellat’ı Sayın Bakana takdim etmekten onur duyulduğu, Mösyö 

Aleksander’in Litvanya’daki Estonya’nın fevkalade temsilcisi ve elçisi olduğu ve 

kendisinin Osmanlı ile dostane siyasi ve diplomatik ilişkiler kurulması gibi özel bir 

amaçla Türkiye’ye Estonya’yı temsilen gönderildiği, Estonya adına konuşma yetkisi olan 

Mösyö Aleksander Hellat’a güven ve itimat duyulmasının tüm nezaketiyle talep edildiği 

ve Mösyö Aleksander’in temsilci olarak kabulünü ve yapacağı işlerde Osmanlı 

Devleti’nin yardımseverliğinin esirgenmeyeceğinin umulduğu belirtmekteydi.205  

Estonya Devletinin olağan üstü elçisi ve tam yetkili murahhası Aleksander 

Hellat’ın 23 Eylül 1921 tarihinde son Osmanlı Kabinesi olan Tevfik Paşa Hükümeti’nde 

                                                           
204 BOA, Belge No HR_SYS_02679_00001_284;  
205 BOA, Belge No HR_SYS_02679_00001_250; bkz. EK-13, 
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Osmanlı Devleti’nin son Dışişleri Bakanı olan Ahmet İzzet Paşaya 206 yazdığı mektupta, 

Ahmet İzzet Paşaya Estonya Devletinin saygılarının iletilerek, Osmanlı Devleti ile 

Estonya Devleti arasında en samimi ve dostane ilişkilerin tesisi için Estonya Devleti 

tarafından görevlendirildiğini, Ekselansları Ahmet İzzet Paşanın bildiği üzere Estonya 

Cumhuriyetinin 24 Şubat 1918 tarihinde bağımız ve egemen bir devlet olarak tanındığını, 

sonrasında Brest-Litovsk antlaşmasıyla Rusya’nın topraklarının bir parçasını oluşturan 

Estonya toprakları üzerindeki tüm haklarından feragat ettiğini,  ancak çok kısa bir süre 

sonra Estonya’nın Alman birlikleri tarafından işgal edildiğini, bu birliklerin çekildikten 

sonra Estonya Devleti’nin kendi kendini idare edebilecek bir devlet olmanın gerektirdiği 

fonksiyonları kısa sürede Kasım 1918 tarihinde elde ettiğini dile getirmekteydi. Ancak 

Hellat bu tarihten sonra Estonya’nın Bolşevik Ruslar ile savaşa girdiğini, çünkü bu 

Bolşeviklerin Almanların çekilmesinden sonra Estonya’nın zayıfladığını düşünerek, 

Estonya topraklarına yeniden sahip olma amacıyla kendilerine saldırdığını, Bolşeviklere 

karşı direniş göstermekle kalmadıklarını Bolşeviklerin cepheler açarak ordularını çok zor 

durumlara düşürerek adeta tüm savunmalarını yok etme durumuna getirdiklerini, ancak 

Estonya Hükümeti’nin devlet organları ile orduyu eşgüdüm içerisinde tekrar organize 

ederek ve birlikte çalıştırarak sadece bir buçuk ay gibi kısa bir sürede Eston topraklarını 

Bolşeviklerden temizlediklerini,207 ancak Bolşeviklerle olan savaşın çeşitli şekillerde 1 

yıl daha kesintisiz sürdüğünü, 2 Şubatta Estonya ile Rusya’nın barış sağladığını ve 

yapılan barış antlaşmasıyla birlikte Rusya’nın Estonya toprakları üzerindeki haklarından 

                                                           

206 Ahmed İzzed (Furgaç)Paşa, 1884’te (süvari birinciliğile) teğmen olarak Harbiye Mektebi’ni, 1887’de 

erkân-ı harb yüzbaşısı oldu. 1905’te mirlivalığa terfi edildi. 1908’de erkanı harbiye umumiye riyasetine 

(genelkurmay başkanlığı) görevine getirildi. 1911-1912’de Yemen’de görevlendirildi. 1916’da ikinci ordu 

komutanlığına atandı. 7 Ekim 1918’deTalat Paşa önderliğindeki İttihat ve Terakki hükümetinin istifası 

üzerine sadrazamlığa atandı ve müşirliğe terfi ettirildi. Ahmet İzzet Paşa kabinesi döneminde 30 Ekim 

1918’de Mondros Mütarekesi imzalandı. Ahmet İzzet Paşa Mart 1921-Kasım1922 tarihleri arasında Ahmet 

Tevfik Paşa kabinesinde Hariciye Nazırı oldu. Ahmet İzzet Paşa 1937’de hayatını kaybetti. Ahmet İzzet 

Paşa hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son 

Sadrazamlar, XIII.Cüz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul 2013, s.1973-2028. 

207 BOA, Belge No HR_SYS_02679_00001_252; ayrıca bkz. Estonya Devlet Arşivleri (EDA), Belge No; 

era0957_011_0000748_0003_m. 

http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvWWVtZW4
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTkxNg
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTkxOA
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVGFsYXRfUGElQzUlOUZh
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUM0JUIwdHRpaGF0X3ZlX1RlcmFra2k
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTSVDMyVCQyVDNSU5Rmly
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTkxOA
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTW9uZHJvc19NJUMzJUJDdGFyZWtlc2k
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTkyMQ
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVGV2ZmlrX1BhJUM1JTlGYQ
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tamamen vaz geçerek Estonya’yı bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdığını ifade 

etmekteydi. Hellat yazının devamında, Estonya’nın sonunda bağımsızlığını kazabildiğini, 

ancak bu seferde bağımsızlığı kazanmak kadar zor olan devletin teşekkül ederek 

fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlamak ve bu çerçevede ülkede hayatı normale 

döndürmek hedefine yöneldiğini, diğer yandan da Milletler Cemiyeti Genel Kurulu’nun 

26 Ocak 1921 tarihli toplantısında İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Belçika’nın 

Estonya devletini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdığını, bu tanıma eylemine 

diğer Avrupa devletleri tarafından da devam edildiğini, Çekya, Sırbistan ve Bulgaristan 

haricinde diğer Avrupa ülkelerinin Estonya’yı bağımsız ve müstakil bir devlet olarak 

tanıdığını, Estonya halkı bağımsızlığını, varlıklarını ve egemenliklerini katı bir dille 

destelediklerini ifade etiklerini bildirmekteydi. Bu çerçevede Hellat, Estonya Devletinin 

Osmanlı Devleti ile diplomatik ve konsüller ilişkilerin tesisi ile siyasi alanda işbirliğinin 

geliştirilmesi için Estonya devletinin bu yöndeki teklifini Osmanlı Devleti’ne iletmekten 

son derece müşerref olduğunu belirtmekteydi.208 

İsviçre Şansölyesinin Estonya’nın Cenevre Sözleşmesine katılması hakkındaki 

talebi sonrası Estonya’nın devlet olarak hukuki durumunun tartışıldığı hukuki görüşte 

Estonya’nın özellikle Milletler Cemiyetine üye olup olmadığı üzerinde durulmuş, ayrıca 

da Estonya’nın bu haliyle tanınmasında bir engel olmadığı, ancak bağımsız bir devlet 

olması için Devletler Genel hukukuna göre bağımsız bir devlet olmanın şartlarını taşıyıp 

taşımadığının araştırılması gerektiği, Milletler Cemiyeti üyeleri Estonya’yı bağımsız bir 

devlet olarak tanısalar bile, Osmanlı Devleti’nin bu tanıma isteğini Devletler Genel 

hukukuna göre yapması gerektiği belirtilmişti. Bu görüşten sonra Estonya’nın Osmanlı 

Devleti’ne siyasi temsilci olarak tayin ettiği Aleksander Hellat’ın siyasi temsilci olarak 

kabulü ve Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınması yönündeki talebi gelmesi 

                                                           
208 BOA, Belge No HR_SYS_02679_00001_253; Belge No BOA HR_SYS_02679_00001_254; ayrıca 

bkz. EDA, Belge No; era0957_011_0000748_0004_m;EDA era0957_011_0000748_0005_m 
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neticesinde konu yeniden hukuk müşavirliğine intikal ettirilerek izlenmesi gereken yol 

hakkında bilgi talep edilmişti. 

Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığı İstişare Odasının, 18 Ekim 1921 tarih ve 42234 sayılı 

Hukuk müşaviri imzalı yazıda/toplantı tutanağında, sonradan kurulan Estonya 

Hükümeti’nin Osmanlı Hükümeti tarafından tasdiki talebine dair Estonya Hükümeti’nin 

diplomatik yetkilisi tarafından ulaştırılan nota yazısının 23 Eylül 1921 tarihli istişarede 

değerlendirildiği, bu resmi yazının mütalaasından açıkça anlaşılacağı üzere (müsteban 

olduğuna nazaran) Estonya Devletinin, Brest-Litovsk Antlaşmasıyla müstakil ve 

bağımsız bir devlet sıfatıyla tanınmış olduğu ve bağımsız devlet niteliği kazandıktan 

sonra adı geçen Estonya Devleti, Alman Kuvvetleri tarafından işgal edilmiş ise de, Alman 

Kuvvetlerinin 1918 yılı Kasım ayından sonra çekildiği, arkasından Ruslarla yapılan savaş 

sonrasında, Estonya’nın üstünlük sağlamasına ilave olarak memleketin eğilimleri ve 

emelleri üzerine Estonya Hükümeti ile Bolşevikler arasında başlayan yumuşama 

çerçevesinde, Bolşevikler Estonya’yı işgalden vaz geçmiş, Bolşevikler, Estonya 

Hükümeti ile yaptığı bir antlaşmayla Rusya’nın, Estonya’yı işgalden vazgeçerek, Eston 

toprakları üstündeki tüm haklardan feragat etmiş olduğu böylece Estonya’nın Rusya 

tarafından istiklalini kazanmış bağımsız bir devlet olarak tanınmasının resmiyete dökmüş 

olduğu ifade edilmekteydi.209 

Bununla birlikte, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Belçika Hükümetleri 

temsilcilerinin olduğu Büyük Meclisin (Meclis-i Âli)  26 Aralık 1921 tarihinde mezkûr 

Estonya Hükümetini, hukuken hükümeti olan bir müstakil devlet olarak kabul ettiği ve 

Çekoslovakya Hırvatistan ve Bulgaristan’dan başka diğer Avrupa Devletlerinin de 

Estonya devletinin müstakil ve bağımsız bir ülke olma bu sıfatını onayladığı belirtilmişti. 

Bundan dolayı, Estonya Hükümeti’nin diplomatik temsilcisi meşru hükümeti ile Osmanlı 

                                                           
209 BOA, Belge No 2679-01-261; 
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Hükümeti arasında siyasi ilişkiler kurulması ve diplomatik temsilcilik tesisini teklif etmiş 

olduğu vurgulanmıştı. Estonya’nın, Kuzeyde Finlandiya Körfezi, Batıda Baltık Denizi ve 

Riga Körfezi Güneyde Letonya ve Doğuda Rusya ile (Brest-Litovsk Muahedesiyle aynı 

hudut) Narva şehriyle Peipus ve Piskof (Pvskov) göllerine sınırdaş olduğu, önceki Rusya 

Vilayeti ile yine eski bir Rus Vilayeti olan Letonya’nın bir kısmını ihtiva etmekte olduğu, 

Brest-Litovsk antlaşmasında akit devletlerin belirledikleri sınırın batısında yer almakta 

olduğu,  eski Rusya’nın idaresinde olan arazinin başlangıcında Rusya’nın bir hakimiyeti 

kalmadığı (akdemce Rusya’nın zir-i idaresinde olan arazi-i bidayet Rusya’nın taht-ı 

hükümetinin olmadığına) buraların Estonya’nın idaresi altındaki araziler hâline geldiği, 

Brest-Litovsk antlaşmasının 3. Maddesine210 göre Sen Jermen ve Versay antlaşmaları ile 

Estonya üzerindeki haklarından vaz geçmek zorunda kalan Almaya ve Avusturya 

Macaristan Devletleri iş bu arazinin geleceğinin tayininde bunların ahalisiyle bil ittifak 

oluşturulmasının kararlaştırıldığı, bunun dışında mezkûr Brest-Litovsk Antlaşmasının 6. 

Maddesi211 çerçevesinde Estonya ve Letonya arasındaki sınırların yukarıda arz edildiği 

gibi olduğu ve bu bölgedeki arazinin yani eskiden Rusya hakimiyetindeyken sonradan 

Rusya’nın hakimiyeti dışında kalan arazinin güvenliği özel olarak kurulan arazi koruma 

                                                           
210 Brest-Litovks Antlaşmasının 3. Maddesine göre; Türkçe Sözleşme kuvvetleri tarafından belirlenen ve 

daha önce Rusya'ya ait olan hattın batısına kadar uzanan bölgeler artık egemenliği altında olmayacak. Bu 

belirlenen hat, mevcut barış antlaşmasının önemli bir parçası olan ekteki harita üzerinde (EkI) 

işaretlenmiştir. Bu hattın kesin olarak belirlenmesi bir Alman-Rus komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Bahsedilen bölgelerle ilgili olarak, onların daha önce bu ülkeye ait olanlardan Rusya'ya karşı herhangi bir 

yükümlülüğün, kabul edilmemesi gerekmektedir. Rusya söz konusu ülkelerin iç işlerine müdahale etme 

işine son verecektir. Almanya ve Avusturya-Macaristan, sakinlerinin rızasıyla söz konusu toprakların 

gelecekteki kaderini belirlemeyi amaçlıyor.http://avalon.law.yale.edu/20th_century/bl34.asp#treatytext 

(18.05.2018) 
211 Brest-Litovks Antlaşmasının 6. Maddesine göre; Esthonia ve Livonia'nın da Rus birliklerinin ve Rus 

Kızıl Muhafızlarının derhal temizlenmesi gerekiyor. Estonya’nın doğu sınırı, Narova Nehri boyunca genel 

olarak geçer. Livonya'nın doğu sınırı, genel olarak, Göller Çavuşu [Peipus] ve Pskov'u güneybatı köşesine 

kadar geçiyor. Bu nedenle, Batı Dvina’daki Lievenhof yönünde Luban Gölü boyunca uzanıyor. Esthonia 

ve Livonia, Alman emniyet teşkilatı tarafından, kamu güvenliği ülkenin uygun kurumları tarafından 

sağlanıncaya ve hükümet düzeni yeniden kuruluncaya kadar işgal edilecektir. Rusya, bir zamanlar 

tutuklanan veya sınır dışı edilen ve sınır dışı edilen tüm Estonyalılar ve Livonyalıların güvenli bir şekilde 

geri dönüşünü sağlayacak olan Esthonia ve Livonia sakinlerini serbest bırakacak. 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/bl34.asp#treatytext (18.05.2018) 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/bl34.asp#treatytext
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/bl34.asp#treatytext
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teşkilatı tarafından sağlanacağı ve Alman kuvvetleri tarafından korunan bu bölgenin işgal 

edilmeyeceği bildirilmekteydi.212 

Söz konusu, Bab-Ali Hukuk Müşavirliğinin mütalaa yazısında ayrıca, bu 

çerçevede yani Osmanlı Devleti’nin Brest-Litovks Antlaşmasını imzalamasıyla hali 

hazırda Rusya’dan ayrılan Estonya Devletinin bağımsız bir devlet olma arzusunu kabul 

etmiş sayıldığı,213 Alman Hükümeti ile yapılan Versay Antlaşmasının 116’ncı maddesi 

ve Sen Jermen Antlaşmasını 87’nci maddeleriyle daha önce zikredilen Brest-Litovsk 

Antlaşmasının yükümlülüklerini tasdik etmiş olduklarından bahsedilen antlaşmalardaki 

hükümetlerin Estonya arazisi üzerinde herhangi bir hakları kalmadığı, her ne kadar 

Osmanlı Devletinin Brest-Litovsk Antlaşmasının hükümlerini tasdik etmese de, yeni 

oluşan devletlerin Rusya’dan ayrılmasını ve mezkûr arazinin geleciğinin tayininde 

zikredilen iki devletin söz sahibi olmasını kabul et se de, belirtilen hükümetler 

haklarından feragat ettiklerinden ve maddenin icrasında yetki (ahrar etmek) Osmanlı 

Hükümeti’nde olmadığından, yeni devleti kabul etmekte serbest olduğunun aşikar olduğu 

bahsedilmekteydi.214  

Bab-Ali Hukuk Müşavirliğinin, Estonya’nın tanınması hakkındaki hukuki 

görüşünün devamında; Devletler Genel Hukukunun kaidelerine göre Estonya’nın yeni bir 

devlet olarak tanınabilmesinin ancak dâhilen kendi kaynakları ile idareye muktedir 

olmaya hak kazanması ve muntazam bir hükümete sahip olunması gereklerini sağlaması 

halinde mümkün olabileceği belirtilmekteydi. Bu hükümlere göre, Osmanlı 

Hükümeti’nin, Estonya Devleti’nde bir siyasi memuru veya diplomatik temsilcisi 

olmadığı cihetle Estonya’nın belirtilen şartları taşıyıp taşımadığının (şerait-i salife-i cami 

olup olmadığını) denetlemesi mümkün olmadığından Estonya’ya en yakın Stokholm 

                                                           
212 BOA, Belge No 2679-01-261; 
213 BOA, Belge No 2679-01-261; 
214 BOA, Belge No 2679-01-262; 
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Sefaretinden, gerekli bilgilerin elde edilebileceği bildirilmekteydi. Ayrıca Estonya’nın 

diğer devletler tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmasının önemli olduğu ancak 

yabancı diğer devletlerin anılan Estonya Hükümeti’ni tanıyıp tanımadıkları hususunda 

eldeki verilere göre bu durumun tespitinde bir zorluk olarak değerlendirildiği, bu 

çerçevede, Devletler Genel Hukuku hükümlerine göre Estonya’nın bağımsızlığı için var 

olması gereken şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin de zımnen kabul edilebileceği 

çünkü elde bu şartları sağladığına ilişkin net bir bilgi bulunmadığı, bu nedenle eldeki bazı 

bilgilere göre bu durumunda zımnen kabul edilebileceği belirtilmişti.215 Hukuk 

müşavirliği, Estonya’nın Devletler Genel Hukukuna göre müstakilen tanınmasında 

düzenli bir hükümetinin olması ve kendi kaynakları üzerinde muktedir olması kriterinin 

yanında diğer devletlerin Estonya’yı bağımsız olarak tanımalarının önemli bir kriter 

olduğunu değerlendirmiş olup, bu doğrultuda Estonya’nın çeşitli uluslararası kuruluşlara 

üye olarak katılmasının Estonya’nın ülkeler tarafından zımnen tanınmış olarak sayılacağı 

şeklinde değerlendirilmekteydi.  

Zira, Hukuk Müşavirliğinin söz konusu değerlendirmesinin devamında başka bir 

hususa daha dikkat çekilmekteydi. Estonya devletinin diplomatik temsilcisinin resmi 

notasında, Milletler Cemiyeti Meclisinin yukarıda arz edildiği çerçevede, Estonya 

Hükümeti’ni hukuken tanıdığını ve Avrupa devletlerinin çoğunun bu çerçevede 

Estonya’yı tanımayı kabul ettiklerini teyit ettiğini, ancak Estonya’nın tanınması 

hususunda Rusların tutumlarının ne olduğu konusunda Osmanlı Dışişleri nezdinde 

gerekli bilginin mevcut olmadığı belirtilmekteydi.216 Osmanlı Devleti’nin, son 

zamanlarda büyük sorunlar yaşadığı Rusya’nın evvelden toprakları olan alanda kurulan 

Estonya devletine bakışının ne olduğu hususuna özel önem verdiği anlaşılmaktaydı. 

                                                           
215 BOA, Belge No 2679-01-262;  
216 BOA, Belge No 2679-01-262; 
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Nitekim Osmanlı, Estonya’yı tanımakla Rusya ile arasında bir problem olmasını 

istememekteydi. 

Hukuk Müşavirliğinin söz konusu değerlendirmesinde ilave olarak, Estonya 

Devletinin diplomatik temsilcisinin, Osmanlı Devleti’ne sunduğu diplomatik notada, 

Estonya’nın Milletler Cemiyetine kabulü yönünde bir başvurusu olduğu ve bu 

başvurunun Estonya’nın Milletler Cemiyeti’nce zımnen kabul edildiğini gösteren bir bilgi 

olduğu,  Estonya’nın Milletler Cemiyeti’ne kabulünün Cemiyete üye diğer devletler 

tarafından da müstakil bir devlet olarak kabul etmesiyle neticelenmesinin gayet tabi 

olduğu, bununla birlikte, Milletler Cemiyeti’ndeki Osmanlı Heyeti 15 Aralık 1920 

tarihinde, Estonya’nın Milletler Cemiyeti üyeliğine kabulünün reddedilmesine rağmen 

sonradan Milletler Cemiyetinin Cenevre toplantısında, Milletler Cemiyeti Heyetinin, 

Estonya’nın Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul ettiğine dair bildiriyi kabul etmiş olsa da; 

Estonya’nın bağımsız bir ülke olarak Milletler Cemiyeti üyeliğine kabulü hususunda 

Osmanlı Hükümeti Dışişleri Bakanlığı’na resmi bildirimin yapılmadığı, resmi bildirimin 

intikal etmesinin gerekli olduğu, değerlendirmenin de bu resmi malumattan sonra 

yapılmasının uygun olacağı belirtilmekteydi. Ayrıca mevcut yabancı devletlerin büyük 

bir kısmının Estonya’yı bağımsız bir devlet olarak kabul etmesinden sonra Estonya’nın 

uluslararası arenada bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesinin beklenmesi gerektiği 

belirtilmekteydi.217  

Diğer taraftan, anılan Estonya Hükümeti’nin yabancı ülkelerin çoğu tarafından 

müstakil bir devlet olarak tanınmış olsa bile, Osmanlı Devleti, Estonya Devleti ile siyasi 

ilişkiye girmesi için Avrupa Devletler Genel Hukukuna (sonra Viyana Sözleşmesi) ve 

karşılıklılık esasına göre iki ülkenin siyasi temas sağlaması için açacakları diplomatik 

konsoloslukların diğer ülkede yetkili bir şekilde çalışması için aralarında yapacakları bir 

                                                           
217 BOA, Belge No 2679-01-262; 
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konsolosluk protokolü imzalamak suretiyle kurulabileceği, mezkûr konsolosluk 

protokolünün karşılıklı olarak akdedilmemesi halinde Estonya’nın İstanbul’daki 

temsilciliğinin Osmanlı Devleti tarafından hukuken kabul edilemeyeceği, Eston 

temsilciliğinin hukuki olarak kabul edilmesi için Avrupa Devletler Genel Hukukuna göre 

hazırlanmış bir diplomatik konsüller protokol imzalanması gerektiği, eğer belirtilen 

ihtiyat tedbirlerine tevessül edilmez ise Estonya’nın temsilcisinin her şeyden önce kendi 

konsolosları ile Eston vatandaşlarına en çok kayrılan ülke vatandaşı muamelesinde 

bulunulmasını en kısa sürede (en ziyade müsaade-i millet-i muamelesinin uhud-u atik) 

talep edeceğini ancak bunun belirtilen diplomatik konsüller protokolün imzasıyla 

önlenebileceği belirtilmişti. Bundan dolayı, Estonya Hükümeti’nin ülkeler arasında siyasi 

münasebet kurması ve konsolosluk teşkil etmesi etrafında Estonya Hükümeti’nin 

Osmanlı Hariciye Bakanlığı nezdinde giriştiği teşebbüsün değerlendirilmesinden önce 

Bern ve Stokholm Büyükelçiliği’ne konunun bildirilerek Estonya Hükümeti’nin müstakil 

bir devlet olduğunu gösteren bir devlet teşkilatı ve yapısına sahip olup olmadığı 218 ve 

kendi yerli ve milli kaynakları ile ekonomisini ve devletini idame ettirip ettiremediği, 

Devletinin iş ve işlemlerini yerine getirecek bir hükümeti olup olmadığı, Rusya ile 

bağımsızlığını ve sınırlarını tasdik eden bir sulh antlaşması yapıp yapmadığı, Estonya 

Hükümeti’nin diğer yabancı devletler tarafından tanınıp tanınmadığı, yabancı devletler 

tarafından tanınmış ise Estonya’yı tanıyan yabancı devletlerin hangileri olduğunun 

araştırılarak elde edilecek bilgi ve belgeye ek olarak adı geçen antlaşma protokolünü 

Estonya ile imzalamış olan yabancı devletlerin imzaladığı bu protokolün bir suretinin de 

temin edildiği takdirde Bakanlığa iletilmesinin uyun olduğu belirtilmekteydi. 219 

Diğer yandan, Bern Büyükelçiliği’nin 25 Temmuz 1921 tarihli ve 482/6021 

numaralı yazısına istinaden yazılmış, 17 Eylül 1921 (1337)  tarihli ve 42084 numaralı 
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derkenar müsvedde not üzerine, Stokholm sefaretine gönderilen nota yazısı, Bakanlık 

tarafından sağlamlaştırılarak, Estonya Hükümeti’nin serbest ve bağımsız bir devlet olarak 

tanınıp tanınmadığının ve hangi devletler tarafından ve hangi tarihte bağımsız devlet 

olarak tasdik edilmiş olduğunun araştırılması ve Milletler Cemiyeti Genel Kurulunun 15 

Aralık 1920 tarihinde aldığı bir kararla Estonya Hükümeti’ni Milletler Cemiyeti üyeliğine 

kabulden geri durulduğu halde, sonradan Cenevre’de yapılan toplantıda aynı Estonya 

Heyetinin, Milletler Cemiyeti üyeliğine kabul edildiği haberinin gerçek olup olmadığının 

Bakanlığa bildirilmesi hakkında daha önceden bu hususa dair alınan karar suretinin 

gönderilmesi istenmişti. İlave olarak, Paris’teki Osmanlı delegesine Bakanlığın 

gösterdiği usulde bir nota göndererek İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Belçika 

Devletleri delegelerinden oluşan Milletler Cemiyeti Genel Meclisinin Estonya’yı 

hukuken bir müstakil bir devlet olarak tanıyıp tanımadığının ve tanımış olduğu takdirde 

hangi tarihte tanıdığının ve büyük devletlerden (düvel-i salise-i Ecnebiyeden)  

hangilerinin Estonya’nın müstakil bir devlet olarak, Milletler Cemiyeti’ne üye olması 

oylamasına katılarak olumlu oy verdiğinin bildirilmesinin gerektiği, ancak açıkça 

istenilen bilgileri belirtilen resmi bilginin gelmesine kadar Estonya’nın bağımsızlığının 

onaylandığından haberi olup olmadığının ve tasdiki için uygun vaktin gelip gelmediğinin 

takdiri mevzu bahis olmayıp, Estonya Hükümeti’nin müstakil devlet olarak kabul 

edilmesinin uygun görüldüğü takdirde Polonya (Lehistan) Devleti’ne teklif edilen bir 

konsolosluk protokolü metninin esası dairesinde hazırlanacak metnin bir nota yazısı ile 

Başbakanlığın emri ile İsveç Büyükelçiliği vasıtasıyla doğrudan doğruya Estonya 

Hariciye Bakanlığı’na gönderilmesi ve ülkeler arasında siyasi ilişkilerin kurulmasından 

evvel yukarıda zikredilen konsolosluk protokolünün imzalanmasının Estonya 

Hükümeti’ne teklif edilmesinin gerekli olduğu belirtilmekteydi. Bu çerçevede Stokholm, 
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Bern ve Paris Sefaretlerine gerekli yazıların yazılması için dosyanın ilgili siyasi dairesine 

gönderilmesi gerekmekteydi. 220  

Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığı İstişare Odası, Bakanlık makamına hazırladığı onay 

yazısında, 23 Eylül 1921 tarihinde gelen Estonya temsilcisinin siyasi diplomatik ve siyasi 

ilişkiler kurulması yönündeki yazılı talebinin Hukuk Müşavirliğince değerlendirildiği ve 

bu durumun 18 Ekim 1921 tarih ve 42234 sayılı bir hukuki mütalaaya dönüştüğü ifade 

edilmekteydi. Bu hukuki analize göre Estonya Devletinin Brest-Litovsk antlaşmasıyla 

müstakil devlet sıfatıyla tanınması ve Estonya’nın Almanya tarafından işgal edilmiş ise 

de antlaşmanın maddeleri çerçevesinde 1917 yılı Kasım ayında, Almanların Estonya 

topraklarını terk etmesi üzerine, Estonya ile yaptıkları antlaşma ile Estonya’yı işgalden 

vaz geçmeye mecbur olduğunu, Estonya Hükümeti’nin ayrıca Tartu (Dorpat) Antlaşması 

ile Rusya Devletine kendi istiklalini ve bağımsızlığını kabul ettirdiği, bu süreçten sonra 

Estonya Hükümeti’nin bir Estonyalı kimliği oluşturarak bu kimliğe aidiyet duyan bir 

millet oluşturmayı başarmış olduğu, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya Hükümetlerinin de 

temsil ettiği Milletler Cemiyeti Genel Kurulunun 26 Kasım 1921 tarihinde Estonya’yı 

hukuken,  devleti idare edecek bir hükümete haiz olması nedeniyle müstakil bir devlet 

olarak tanıdığı221, Çekoslovakya, Sırbistan ve Bulgaristan dışındaki bil umum Avrupa 

devletlerinin Estonya Hükümeti’ni bağımsız bir devlet olarak tanıdığı belirtilmekteydi.  

Ayrıca, Estonya’nın kuzeyde Finlandiya komşusu, Batıda Baltık ve Riga Evzel/Ezel 

(Saaremaa adası) Körfezi, güneyinde, Letonya ve doğuda Rusya ile Narva Peipus ve 

Piskof (Pskov) gölleri mevcut olup aynı isimdeki eski Rusya vilayeti ile yine eski bir 

Rusya vilayeti olan Letonya’nın bir kısmını kaplamakta olduğu, Brest-Litovsk 

antlaşmasında tayin ettikleri hat ile gayrısından kâin arazide Rusya ile Almanların bir 

hakkı ve idaresi artık kalmadığı, dolaysıyla bu arazinin Estonya Hükümeti’nin toprakları 

                                                           
220 BOA, Belge No 2679-01-263; 
221 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-09-01 
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olduğu, Antlaşmanın 3’ncü maddesine göre arazinin geleceğini bunun ahalisiyle ittifak 

ederek tayin etmekte suretiyle tayin hakkına sahip olduğu yani bu arazinin geleceğini 

Estonya halkının tayin etmeye hakkı olduğu, yine Brest-Litovsk antlaşmasının 6’ncı 

maddesine göre, Estonya ve Letonya’nın belirtilen hudutlar içerindeki arazinin 

güvenliğinin sağlanması işinin geçici olarak Alman polisine verilmesinin Estonya’nın 

bağımsızlığına veya arasındaki egemenliğine helal getirmeyeceği vurgulanmaktaydı.222 

Dışişleri Bakanlığı istişare odasının Hukuk Müşavirliğinin görüşüne göre yaptığı 

değerlendirmenin devamında, Brest-Litovsk Antlaşmasının 6. Maddesine göre Osmanlı 

Devleti de antlaşmayı imzaladığı için esas itibariyle Rusya’dan kurtulan ve tebaasına göre 

bir devlet düzeni kuran Estonya’yı dolaylı olarak tanımış olduğu, Estonya Hükümeti’nin 

müstakil bir devlet olarak tanınmaya uygun görüldüğü takdirde, Polonya’ya teklif edilene 

benzer bir konsolosluk protokolünün İsveç elçiliği vasıtasıyla doğrudan doğruya Estonya 

Hariciye Bakanlığı’na gönderilmesi ve devletlerarasında siyasi münasebat kurulmasından 

önce, tesis edilen konsolosluk protokolünün akdinin Estonya Hükümetine teklifinin 

zorunlu olduğu mülahazasının daha önceden Bakanlığa bildirildiği bu nedenle Stokholm 

ve Bern elçileri ile Paris’teki Osmanlı delegesine konu hakkında bilgi talep edilmesi için 

Bakanlık makamından onay alınması gerektiği belirtilmekteydi. 223  

Osmanlı Devleti, Bab-ı Ali Dışişleri Bakanı Ahmet İzzed Paşa tarafından 

Stokholm ve Bern Büyükelçileri ile Paris’teki Osmanlı delegesine konu hakkında bilgi 

temin edilmesi için yazı gönderilmesine onay verildikten sonra, Bab-ı Ali Hariciye 

Bakanlığı’nın Paris Konferansı’na katılan Naci Beyefendi’ye gönderdiği 8 Mart 1922 

tarih ve 108 sayılı yazıda, sonradan kurulmuş olan Estonya Hükümeti’nin, Osmanlı 

Hükümeti tarafından bağımsız bir devlet olarak tasdik edilerek devletlerarasında siyasi 

                                                           
222 Brest-Litovsk Antlaşması maddeleri için Bkz. 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/bl34.asp#treatytext (16.2.2018) 
223 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-09-02; 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/bl34.asp#treatytext
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münasebet tesisi ve diplomatik temsilci tayin edilmesi hususunun bilahare 

değerlendirilmek üzere daha önceki yazıda da belirtildiği gibi İngiltere, Fransa, İtalya, 

Japonya ve Belçika Devletlerinin temsilcilerinden oluşan Milletler Cemiyeti Büyük 

Meclisinin (Meclis-i Âlinin) büyük devletlerinin Estonya’ya hukuken müstakil ve 

bağımsız bir devlet olarak tanıyıp tanımadığı ve tanımış olduğu takdirde tanımanın hangi 

tarihte vaki olduğu ve yabancı devletlerden (düvel-i salise-i Ecnebiyeden) hangilerinin 

tasdike iştirak ettikleri hakkında istihsal olunacak bilginin temin edilmesinde gayret 

gösterilmesi talep edilmekteydi.224 

Bab-ı Ali Hariciye Nezaretinin, Stokholm Büyükelçiliği’ne gönderdiği 4 Mart 

1922 tarih 32537/15 sayılı yazıyla; yeni teşkil eden Estonya Hükümeti’nin Osmanlı 

Hükümeti tarafından bağımsız bir devlet olarak tasdik edilerek Estonya ve Osmanlı 

devletleri arasında siyasi ilişkilerin tesisi ve diplomatik temsilci tayin edilmesi 

hususundaki talebin değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere;  yakın geçmişte (evvel-

i ahirde) Estonya Devleti’nin kendi içerisinde bağımsız bir devlet gibi teşkil edip 

etmediği,  bir devlet teşkilatına sahip olup olmadığı, kendi sahip olduğu kaynakları ile 

milli geliri ile (menabi varidatı) devletini idare edip etmediği, kaynaklarını işletmede 

özgür olup olmadığı,  bu konuda her hangi bir sınırlama olup olmadığı, memleketin resmi, 

bütün işlerini yönetecek (umuru muamelatını ru’iyet edebilecek) muntazam bir hükümete 

sahip olup olmadığı, Rusya Devleti’nin Estonya Devleti’ni bağımsız ve müstakil bir 

devlet olarak tanıyıp tanımadığı, iki devlet arasında Estonya’yı toprakları ve sınırları ile 

bağımsız bir devlet olarak tanıdığına ilişkin bir antlaşma olup olmadığı, Estonya 

Hükümeti’nin dünyadaki diğer devletler tarafından tanınıp tanınmadığı,  tanınmış olduğu 

takdirde hangi devletlerin hangi tarihte Estonya’yı tanıdığı hususunda elde edilecek bilgi 

                                                           
224 BOA, Belge No 2679-01-248;  söz konusu yazı 26 Şubat 1922 kaleme alınmış siyasi dairesinden çıkmış 

olup 4 Mart 1922 tarih ve 32538/51 ve Stokholm Büyükelçiliğine gönderilen 32537/15 sayılı yazı ile ilgi 

kurulmuştur. 
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ve belgeler ile ülkelerin fiili tanıması manasına gelen ve tarafların tabi olacakları 

hükümleri gösteren varsa antlaşmaların bir suretinin gönderilmesi istenilmekteydi.225 

Bab-ı Ali Hariciye Nezaretinin, Bern Büyükelçisi Cevat Beyefendiye gönderdiği 

3 Mart 1922 tarih 32536/79 sayılı yazıyla, Estonya Hükümeti’nin Osmanlı Hükümeti 

tarafından ülkelerinin bağımsız bir devlet olarak tanınması, iki devlet arasında siyasi ilişki 

kurulması ve diplomatik temsilci atanması hususunun değerlendirilmesine esas teşkil 

etmek üzere, hangi devletin Estonya’yı hukuken müstakil bir devlet olarak tanıdığı, 

Estonya’yı bir devlet olarak tanıyan ülkelerin hangi tarihlerde bu tanımayı 

gerçekleştirdikleri, Milletler Cemiyeti Genel Kurulunun 15 Aralık 1920 de aldığı bir karar 

ile Estonya’yı Milletler Cemiyeti’ne bağımsız üye olarak kabulünden geri durulmasına 

rağmen, sonrasında Cenevre’de toplanan Milletler Cemiyeti Genel Kurulunun Estonya 

Hükümeti’ni Cemiyet üyeliğine kabul etmesine ilişkin kararı kabul ettiği haberinin gerçek 

olup olmadığı hususunda elde edilecek bilgi ve belge ile mümkün olması halinde söz 

konusu kararın bir suretinin temin edilerek ivedilikle şifreli olarak,  Dışişleri Bakanlığı’na 

iletilmesi istenilmişti.226 

Görüldüğü üzere, Osmanlı Devleti, Estonya Hükümeti temsilcisi Aleksander 

Hellat’ın, iki ülke arasında diplomatik ve siyasi ilişkilerin tesisine ilişkin talebi sonrasında 

konuyu Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliğine ileterek buradan hukuki bir değerlendirme 

yapmasını istemişti. Bu hukuki değerlendirmede, Estonya’nın Milletler Cemiyeti’nin 

genel kurulunda bağımsız bir ülke olarak başta İngiltere Fransa, İtalya, Japonya ve 

Belçika olmak üzere tanındığı, Avrupa devletlerinin de Bulgaristan Çekoslovakya ve 

                                                           
225 BOA, Belge No 2679-01-256; Belge No 2679-01-257; 26 Şubat 1922 kaleme alınmış ve 8 Mart 1922 

tarih ve 222 posta numarası ile gönderilen yazı ile daha önce Bern Büyükelçiliğine gönderilen 79/32536 ve 

Paris büyükelçiliğine gönderilen 51/32538 ve 84/33571 sayılı yazılar ile ilgi kurulmuştur. 
226 BOA, Belge No 2679-01-264; Belge No 2679-01-265; 26 Şubat 1922 kaleme alınmış ve 8 Mart 1922 

tarih ve 30 posta numarası ile daha önce Bern Büyükelçiliğine gönderilen 4 Ekim 1921 tarihli ve 30681/376 

sayılı yazı ile ilgi kurulan yazıda; 
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Sırbistan dışındaki diğer ülkeler tarafından da tanındığı, Rusya’nın Tartu (Dorpat) 

Antlaşmasıyla Estonya toprakları üzerindeki tüm haklarından vaz geçerek Estonya’yı 

bağımsız bir devlet olarak tanıdığı, Brest-Litovks Antlaşmasının 3’üncü ve 6’ıncı 

maddeleri çerçevesinde, Avusturya Macaristan Devleti ile Almanya’nın Estonya 

topakları üzerindeki Sen Jermen ve Versay antlaşmalarından kaynaklanan haklarından 

vaz geçtiği, hali hazırda Osmanlı Devleti’nin de Brest-Litovks Antlaşmasını imzalayarak 

Estonya’yı müstakil bir devlet olarak zımni olarak tanımış olduğu, Estonya Devletinin 

kendine ait sınırlarının ve üzerinde bir Estonyalı kimliğinin yaşadığı, bir hükümeti olduğu 

bilgisine sahip olmasına, bu anlamda Estonya’nın müstakil bir devlet olarak tanınmasına 

bir mani olmadığını ilk bakışta değerlendirmesine rağmen; Osmanlı Dışişleri Bakanlığı 

Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınmadan önce köklü devlet geleneğinin bir 

gereği olarak, Estonya hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak üzere Paris Konferansına 

katılacak Osmanlı Delegesinden İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Belçika 

Devletlerinin temsilcilerinden oluşan Milletler Cemiyeti Büyük Meclisinin Estonya’yı 

hukuken bir müstakil ve bağımsız bir devlet olarak tanıyıp tanımadığı, bunun dışında 

başka devletlerin Estonya’yı bağımsız bir devlet olarak tanıyıp tanımadığı konularında; 

Stokholm Büyükelçiliğinden Estonya devletinin Devletler Genel Hukukuna göre,  

bağımsız bir hükümeti, bağımsız bir ekonomisi, devlet teşkilatı, meclisi, bayrağı, marşı, 

para birimi olup olmadığı, Rusya’nın Estonya’yı ve topraklarını bağımsız bir devlet 

olarak tanıyıp tanımadığı vb. konularında; Bern Büyükelçiliği’nden de Estonya 

Devletinin Milletler Cemiyetine üye olmak için yaptığı başvurunun 15 Aralık 1920 

tarihinde reddedilmesine rağmen sonraki toplantısında üyeliğe kabul edilip edilmediği, 

edildi ise buna ilişkin Milletler Cemiyeti’nden temin edilecek resmi kararın gönderilmesi 

konularında bilgi talep edildiği görülmekteydi. Bu durum Osmanlı Devlet geleneğinde 

bir devletin tanınmasında Osmanlı Devleti’nin menfaatinin yanında Uluslararası 

Devletler Hukukuna göre belirlenen kriterlerin esas aldığını ve ayrıca da arka planda 
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geniş bir istişare mekanizmasının işletildiğini göstermekteydi. Osmanlının son 

dönemlerinde bile devlet idaresinin bir kültüre bir teamüle dayandığı, kurumlar ve 

idareciler bu teamüllere ve kurallara riayet etmekteydi.  

Stokholm Büyükelçiliğinin  (aynı zamanda Kopenhag Büyükelçisi) Hariciye 

Nazırı Ahmet İzzet Paşaya gönderdiği 15 Mart 1922 tarih ve 355/39 sayılı yazıyla, 

Büyükelçilik tarafından Estonya Hükümeti hakkında yapılan tahkikata göre elde edilen 

bilgiler sunulmuştu. Bu bilgilere göre, Estonya devletinin ilk olarak teşkilinden (bidayet-

i teşkilini) kurulmasından sonra toplanan Kurucu Meclisin (Meclis-i Müessesan) 1920 

yılında bir Anayasa oluşturduğu, bu kurucu meclisin kendi içinden (siniz-i keşiden)  bir 

Vekiller Heyeti Başkanı (Heyet-i Vükela reisinin) seçerek, Hükümet Reisi  (reis-i 

hükümet) sıfatıyla hükümeti yönetme yetkisinin bu heyete ve heyet başkanına meclis 

tarafından verildiği, 100 üyeden ibaret Kurucu Meclisin adının “Rügi Kogu” olduğu, 

Estonya’nın nüfusunun bir milyona ancak ulaştığı, Estonya’da 9 siyasi parti mevcut 

olduğu, bu siyasi partilerin isimlerinin: 

 22 azadan müteşekkil sağ taraftan Zira’i Fırkası  

 10 azadan müteşekkil Ahali Fırkası   

 18 azadan müteşekkil Sosyal Demokrat Fırkası 

 5 azadan müteşekkil Komünist Fırkası 

 7 Azadan müteşekkil sağ taraf Hristiyan Sosyal Fırkası  

 22 azadan müteşekkil Radikal Liberal Amele Fırkası 

 11 azadan müteşekkil Müstakil Sosyalist Fırkası  

 4 azadan müteşekkil Müfret Muhafazakâr Alman Baltık Fırkası  

 1 azadan müteşekkil Rusya Fırkası 
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Şeklinde olduğu belirtilmekteydi.227 

Stokholm Büyükelçiliği’nden gelen ve Estonya hakkında elde edilen bilgileri 

aktaran yazının devamında; Estonya’nın resmi dilinin Estonca olsa da en çok bilinen ve 

neşredilen yaygın gazetenin Almanca çıkan “Revaler Bole”gazetesi olduğu, Estonya’da 

yürürlükte olan para biriminin “Mark Rostomken” olmakla beraber Rus rublesinin ve 

Alman markının piyasada konvertibli olduğu, yerli para birimi olan markın değerinin pek 

düşük olduğu İsveç’te borsada mütedavil olmadığı, Eston Hükümeti’nin bağımsız bir 

bütçesi olmasına rağmen bütçenin denk (mütevazin) olmadığı, bu çerçevede, 1920 yılı 

bütçesinin açık vermiş olduğu bu açığın iç borçlanmayla (yani faiz ile ileriye vadeli borç) 

kapatılırken 1921 yılı bütçesi açığının ise 10 Ekim 1919 tarihli kanuna dayanarak Rusyalı 

olup Estonya’da yaşamamış olan Ruslara ait büyük çitliklerin yok pahasına istimlakiyle 

fazlasına köylülere tevzinden (dağıtma) hasıl olan fark ile kapatıldığı belirtilmekteydi. 228 

Stokholm Büyükelçiliği’nden gelen ve Estonya hakkında elde edilen bilgileri 

aktaran yazıda ayrıca, Estonya Hükümeti’nin Milletler Cemiyeti’ne dahil bazı devletler 

tarafından tasdik edildiği ve Rusya Hükümeti ile Almanca bir sureti ekte gönderilen 2 

Şubat 1920 tarihinde Rusya ile Estonya arasında imzalanan Tartu/Dorpat antlaşması ile 

Rusya’nın Estonya’nın hem bağımsızlığını ve hem de sınırlarını kabul ettiği, ayrıca İsveç, 

Norveç ve Danimarka Hükümetlerinin 4 Şubat 1920 tarihinde Estonya’yı bağımsız bir 

devlet olarak tanıdığı, hatta yakın zamana kadar Riga (Leltomie) ve Reval (Golhomie)  

maslahatgüzarları var iken sonradan her iki memlekete İsveç tarafından “Mösyö 

Undem’im” Büyükelçi olarak gönderildiği belirtilmekteydi. Söz konusu yazının 

devamında yazı ekinde arz edilen antlaşmanın bir örneğini Stokholm’den İstanbul’a 

göndermek için bir sureti yine ekte sunulan makbuzda da görüleceği üzere 2,5 kron sarf 

                                                           
227 BOA, Belge No 2679-01-200. 
228 BOA, Belge No 2679-01-200. 
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edilmiş olduğu bu bedelin Stokholm Büyükelçiliği’ne ödenmesinin talep edildiği 

belirtilmekteydi.229 

Estonya, Cumhuriyeti hakkında, Bern Büyükelçiliği’nin Başbakan Tevfik Paşaya 

ve Dışişleri Bakanına gönderdiği, 18 Mart 1922 tarihli ve 191/6972 sayılı yazıyla, 

Estonya Hükümeti’nin takriben bütün Avrupa hükümetleri tarafından müstakil ve serbest 

bir devlet olmak üzere kabul edilmiş olduğu, Estonya’nın İsviçre’de dahi bir 

maslahatgüzarı bulunduğu, bağımsızlığını tasdik eden devletlerin isimleri ile Estonya 

Cumhuriyetinin Milletler Cemiyetine kabulüne dair gerekçeli açıklamanın 26 Eylül 1921 

tarih ve 628/6252 numaralı yazıya ekli olarak (leffen) arz ve takdim edilmiş olan 6 

numaralı listede görüleceği üzere (manzur-u samileri) A91-A14(b)-A14 numaralı matbu-

ve yine aynı listeye dâhil 16’ncı toplantı tutanağında uzun uzun açıklandığı üzere, 

bahsedilen bu evrakların Bakanlığın ilgili dairesinde mevcut olmakla birlikte istenildiği 

takdirde tekrar tedarik edilerek Bakanlığa gönderileceği bilgisi verilmekteydi.230   

Estonya Cumhuriyeti hakkında, Bern Büyükelçiliği’nin Başbakan Tevfik Paşaya 

ve Dışişleri Bakanına gönderdiği, 18 Mart 1922 tarihli ve 191/6972 sayılı yazıya ek olarak 

20 Mart 1922 tarihli yazıyla, Estonya Cumhuriyeti’nin hangi devletler tarafından tasdik 

olunduğu hakkında Milletler Cemiyeti’nde bulunan evrakların incelenmesi sonucunda 

istenilen bilgiye havi mezkûr, numaraların evvelce gönderilen yazılarda arz edildiği, 

ayrıca Dışişleri Bakanlığı’ndan bu hususta mevcut izahatın takibi talep edilmiş olduğu, 

bu defa “Mösyö Dinişder’den” ulaşan mektupta da evvelce ifade edilen belgedeki 

bilgilerde bazı gelişmeler olduğundan bahse konu mektup suretinin bilgi amaçlı yazı 

ekine eklenerek Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakına sunulduğu belirtilmekteydi.231  

                                                           
229 BOA, Belge No 2679-01-200; bu yazı Dışişleri Bakanlığının 4 Mart 1922 tarihli 15/32537 sayılı yazısına 

cevap olarak yazılmıştır. 
230 BOA, Belge No 2679-01-242; bu yazı Dışişleri Bakanlığının 4 Ekim 1921 tarih ve 376/30281 ve 4 Mart 

1338 tarih ve 79/32536 numaralı yazılarına cevap olarak yazılmıştır.  
231 BOA, Belge No 2679-01-244 
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Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınması hususunda Paris’te bulunan 

Osmanlı Delegasyonundan, Stockholm ve Bern Büyükelçiliklerinden alınan bilgiler 

çerçevesinde Estonya Hükümetinin uluslararası hukuk çerçevesinde tanınabileceğinin 

mütalaa edilmesi maksadıyla konu tekrar Bab-ı Ali hukuk müşavirliğine gönderilmişti.   

Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliği, Estonya Hükümeti’nin bağımsız bir devlet olarak 

tanınabilmesi adına gerekli değerlendirmeyi yapabilmek için talep ettiği hususlar 

hakkında Paris’te bulunan Osmanlı Delegasyonundan, Stockholm ve Bern 

Büyükelçiliklerinden alınan bilgiler çerçevesinde 11 Nisan 1922 tarih ve 

42708/42719/42721 sayılı bir hukuki görüş hazırlamıştı. Estonya devletinin bağımsız 

müstakil bir devlet olarak tanınması ve Osmanlı Devleti’nin Estonya Devleti ile zımnen 

münasebette bulunmasında belirlenecek hareket tarzının belirlenmesine yardımcı olmak 

üzere hazırlandığı belirtilen söz konusu hukuki mütalaada; 

Bakanlık tarafından, Bern Büyükelçiliği’ne 4 Ekim 1921 tarihinde gönderilen 

30281/376 sayılı; 4 Mart 1922 tarihinde gönderilen 32536/79 sayılı yazılarla aynı tarihte 

Stokholm Büyükelçiliği’ne gönderilen 325338/51 sayılı, Paris Barış Konferansı 

nezdindeki Osmanlı heyetine gönderilen 32538/51 sayılı yazılarla Estonya Hükümeti 

hakkında bazı bilgi ve belge talep edildiği, bu çerçevede Bern Büyükelçiliği’nin 191 ve 

197 sayılı Stokholm Büyükelçiliği’nin ise 39 numaralı yazılarıyla konuyla ilgili bilgi 

alınmış ise de, alınan cevaplarda Rusya’nın tutumuna ilişkin bir bilgi bulunmadığı için 

15 gün içerisinde bu yönde Rusya’nın tutumu çerçevesinde bir cevabın gelmesi halinde 

keyfiyetinin tenkit edilerek cevabının İstişare Odasına tevdi edilebileceği belirtilmişti.232 

Hukuk Müşavirliği Estonya hakkında yapılması planlanan değerlendirme için istenilen 

Rusya’nın Estonya’ya bakışına ilişkin özellikle Rusya’nın Estonya’yı ve topraklarını 

                                                           
232 BOA, Belge No 2679-01-246; ayrıca bkz. BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-11-01; Söz konusu 

belge Stokholm Büyükelçiliğinin 15 Mart 1922 tarih ve 39/355 sayılı yazısı ile Bern Büyükelçiliğinin 18 

ve 20 Mart 1922 tarih ve 6972/191 ve 6978/197 sayılı yazıları ile elde edilerek Dışişleri Bakanlığına 

sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi çerçevesinde hazırlanmıştır.  
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bağımsız bir devlet olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin istenilen bilginin eksik olması 

nedeniyle yapacağı değerlendirmeyi henüz yapamayacağını belirtmekteydi.  

Stokholm Büyükelçiliği’nden alınan 24 Mayıs 1922 tarih ve 417/79 sayılı 

“Estonya’ya dair saik taktimi hakkında ayrıca bir merbut” konulu Dışişleri Bakanı 

Ahmet İzzet Paşaya hitaben gönderdiği yazıda, Estonya’nın resmi sınırlarını, il ve diğer 

yerleşim yerlerini gösteren resmi haritanın, basılı belgelerin vesairenin Estonya 

Maslahatgüzarlığından temin edilerek, posta paketi olarak Bakanlığa sunulduğu 

belirtilmişti.233  

Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığı’nın Paris Barış görüşmelerine katılan Türk 

Heyetinin yetkilisi Naci Bey’e gönderdiği 15 Mayıs 1922 tarih ve 33571/84 sayılı yazıda; 

Estonya Hükümeti’nin İngiltere, Fransa İtalya, Japonya ve Belçika Devletleri yetkilileri 

tarafından ve Büyük Meclis (Meclis-i Âli) tarafından hukuken müstakil ve bağımsız bir 

devlet olarak tanınıp tanınmadığı ve tanınmış olduğu takdirde Estonya’nın bağımsız bir 

devlet olarak tanınma tarihinin ve üçüncü devletlere ek olarak tanıyanlar (düvel-i salis-i 

ecnebiden leffen tasdik-i iştirak edildikleri) hakkında elde edilecek bilgilerin aktarılması 

istenmişti.234   

Paris Barış Antlaşması görüşmelerine katılan Osmanlı Heyetinin, Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderdiği 2 Haziran 1922 tarih ve 1203/269 sayılı yazıda; 4 Mart 1922 

tarihinde ve 838 32/51 sayılı yazıda, Milletler Cemiyeti Büyük Meclis Üyelerinin 

Estonya’nın bağımsızlığını tanıyıp tanımadığı hakkında istenilen bilgi çerçevesinde 

yapılan araştırma neticesinde; Estonya Devleti’nin 1921 yılı Ocak ayında Milletler 

                                                           
233 BOA, Belge No 2679-01-011; BOA Belge No;2679-01-012, Söz konusu yazı Büyükelçiliğin 15 Mart 

1922 tarihli ve 355/39 sayılı yazısına ek olarak bu yazı ilgi tutularak Bakanlığa gönderilmiştir. Ayrıca söz 

konusu harita için bakınız BOA HR_SYS__02679_00001_192, BOA HR_SYS__02679_00001_193 

numaralı belgeler, ayrıca bkz. EK-1. 
234 BOA, Belge No 2679-01-198; bu yazı 11 Mayıs 1922 tarihinde yazılmış, 15 Mayıs 1922 tarihinde ve 

33571/84 sayılı yazıyı almış, 16 Mayıs tarihinde sevk olan 2667 şube numarasını almıştır. Belge için esas 

alınan 15 Mayıs 1922 sayılı ve 33571/84 sayılı yazıdır. 
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Cemiyeti Büyük Meclisini oluşturan devlet yetkilileri tarafından bağımsız bir devlet 

olarak tanındığı, bu çerçevede Estonya Hükümeti’nin uluslararası bir statü kazandığı 

belirtilmişti. 235 Estonya’nın, bağımsızlığının tanınmasında izlenen süreç hakkında bir 

bilgi notu hazırlanmış, ancak bu bilgi notunun içeriği bulunamamıştı.236  

Bu yazıdan anlaşıldığı üzere, Milletler Cemiyeti Büyük Meclisini oluşturan 

üyelerin Estonya’nın bağımsızlığını ilan etmesinden kısa bir süre sonra, 1921 yılı Ocak 

ayında Estonya’yı bağımsız bir devlet olarak tanıdıkları anlaşılmaktaydı. Böyle bir 

tanımayı özellikle Rusya ve Almanya’ya karşı İngiltere ve Fransa gibi devletlerin bir 

siyasi stratejisi olarak değerlendirmek mümkündü. Zira Estonya’nın silahlı mücadele 

döneminde, İngiltere ve Fransa özellikle denizden askeri yardımlar yaparak, Estonya’yı 

desteklemesinin devamı niteliğinde, Estonya’nın Almanya ve Rusya’ya karşı askeri 

başarılarının ardından Milletler Cemiyeti’nin önemli üyeleri tarafından tanınması 

suretiyle hem Estonya’nın bağımsızlık süreci desteklenmiş, hem de Almanya ve 

Rusya’ya siyasi bir mesaj verilmişti.  

Bab-ı Ali İstişare Odası, 1 Ağustos 1922 tarih ve 42915 ve 42969 sayılı yazısında, 

Estonya’nın bağımsız bir devlet sıfatıyla Devletler Genel Kurulundaki yerine dair 

Stokholm Büyükelçiliği’nin 2 Haziran 1922 tarihli ve 1203/269 numaralı yazısına ve 

ekinde iletilen bilgilere göre bir değerlendirme yapmıştı. Bu değerlendirmeye göre, 

Estonya Hükümeti, Dışişleri Bakanı 21 Haziran 1921 ve 23 Eylül 1921 tarihli mektuplarla 

Aleksander Hellat’ın taktimi ve kendisinin Estonya’nın siyasi temsilcisi sıfatıyla kabul 

edilerek, Osmanlı Devleti ile Estonya arasında siyasi ilişkiler kurulması ve dostane 

ilişkilerin tesisi için başvurmuştu. Estonya’nın kuruluşuna ve teşekkülüne dair Paris’teki 

Osmanlı heyetiyle, Bern ve Stokholm Büyükelçiliklerinden gelen cevaplarda Estonya 

                                                           
235 BOA, Belge No 2679-01-019, Belge No:2679-01-011;  
236 BOA, Belge No 2679-01-011; 2679-01-020,  Bu Bilgi notu, 1 Haziran 1922 tarihinde 42969 sayısı ile 

Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliğine, 5 Haziran 1922 tarihinde İstişare Odasın, 13 Haziran 1922 tarihinde de 

Başbakanlığa 248/35046 sayısı ile yazılmış olup belgede içerik bulunamamıştır.   
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devletinin vaziyeti hakkında doğru bir fikir verme ve Eston Hükümeti’nin kabule vasıl 

olup olmadığı ve ne gibi şartlarda tasdik edilebileceğine karar vermek için yeterli olduğu 

hususları belirtilmekteydi. Söz konusu, yazının devamında, malum bilgilere göre Estonya 

Devleti’nin ekteki haritaya göre Rusya’nın Baltık Bölgesi ile yine Rusya’nın vilayeti olan 

Yovina’nın büyük bir kısmını kapsadığı ve Kuzeyde Finlandiya, Batıda Riga ve Evzel ve 

diğer her birini de kapsamak üzere Baltık ve Doğuda Rusya ile hemen hemen Brest-

Litovsk antlaşmasıyla belirlenen hudut ve güneyinde Piskof gölünün güneyinden Riga 

Körfezi girişini kapsayan bir alanda mahdut olan Estonya’nın başkentinin Reval olarak 

bilinen Tallinn kenti olduğu ve nüfusunun da bir milyona ulaşmakta olduğu 

belirtilmekteydi. Ayrıca Brest-Litovsk Antlaşmasının 3’üncü maddesinde akit tarafların 

belirledikleri sınırların Rusya’nın batısında geçerli olduğu, önceden Rusya’nın 

tasarrufunda olan arazinin artık Rusya’nın hakimiyetinde olmayacağı, yukarıda belirtilen 

sınırlar içerisinde kalan bu arazide Estonya’nın hakimiyeti altında olacağı 

belirtilmekteydi.237 

Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliğinin Estonya’nın bağımsız ve ayrı bir devlet olarak 

tanınmasına ilişkin olarak elde ettiği bilgiler çerçevesinde 1 Ağustos 1922 tarih ve 42915 

ve 42969 sayılı başka bir hukuki mütalaa hazırlamıştı. Bu hukuki mütalaada, Estonya 

Hükümeti’nin bağımsız bir devlet olarak tanınması ve Devletler Genel Hukukundaki 

durumu hakkında doğru bir karar oluşturmak, müstakil bir devlet olarak tanınma 

zamanının gelip gelmediği ve hangi şartlar altında bağımsız bir devlet olarak kabul 

edilmesi gerektiğini tespit etmek, amacıyla Stokholm Büyükelçiliği’nden alınan 24 Mayıs 

1922 tarihli ve 417/79 numaralı yazı ile Paris Konferansındaki Osmanlı Heyetinden 

alınan 2 Haziran 1922 tarihli ve 1203/269 sayılı yazıların ekleriyle birlikte 

değerlendirildiği ve aşağıdaki gibi bir görüşe varıldığı belirtilmişti.  

                                                           
237 BOA, Belge No; 2679-01-014. 



91 

 

Bu hukuki görüş yazısında: Estonya Devleti Dışişleri Bakanlığı tarafından, 

Osmanlı Devleti Dışişleri Bakanlığı’na iletilen 21 Haziran 1921 tarihli ve 11441 numaralı 

mektupla, Aleksander Hellat’ın, Estonya Hükümeti’nin diplomatik temsilcisi olarak tayin 

edildiği, bu yazı ile birlikte özgeçmişi ve güven mektubu sunulan Hellat’ın Estonya’nın 

Türkiye nezdinde Siyasi ve Diplomatik temsilcisi sıfatının Payitaht tarafından kabul 

edilmesi talep edilmişti.238  

Estonya’nın Türkiye nezdinde atadığı siyasi ve diplomatik temsilcisi Aleksander 

Hellat’ın 23 Eylül 1921 tarihli nota yazısı ile Osmanlı Devleti ile Estonya Hükümeti 

arasında siyasi ilişkilerin ve buna vesile olacak diplomatik konsüller yapının kurulmasını 

ve bu çerçevede oluşacak dostluğun inşasını talep etmişti.239  

Halihazırda, Bern, Paris ve Stokholm’deki temsilciliklerden gelen Estonya 

hakkındaki bilgilere göre, Estonya’nın aynı isimdeki eski Rusya vilayeti ile yine eski bir 

Rus vilayeti olan Letonya’nın bir kısmını oluşturmakta olduğu; Kuzeyinde Finlandiya 

Körfezi, Batısında Riga Körfezi ve Baltık bölgesinin bir kısmını da kapsadığı; Doğuda 

Rusya ve Narva ile Brest-Litovsk antlaşmasıyla çizilen sınırı ve Pskov gölü; Güneyinde 

ise Riga Körfezinin methal edebilecek bir noktadan son bulan ve bir hat ile sınırdaş 

olduğu; nüfusunun 1 milyona ulaştığı belirtilmişti. Ayrıca Brest-Litovsk Antlaşmasının 

3. Maddesinin “kaviye akdinin tayin eylediği hattın garbinde kâin olup akdemce 

Rusya’nın zir idaresinde bulunmuş olan arazi-i Biadazin Rusya’nın tahtı hükümetinde 

olmayacaktır.  Almanya Avusturya Macaristan Devletleri iş bu arazinin mukadderatı 

atiyesini bunların ahalisiyle bil ittifak tayin ettiğini te’mim etmişlerdir.” hükmüne göre 

tarafların belirlediği sınırın batısında olup önceden Rusya’nın hakimiyetinde olan 

arazilerin Rusya’nın hakimiyetinde olmayacağını belirtmesi, Estonya’nın da bu madde 

                                                           
238 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-01, 
239 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-02, 
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kapsamına girmesi nedeniyle ve bu bölgenin geleceğinin Avusturya-Macaristan 

Devletlerinin buradaki halkların ittifakıyla tayin edileceği belirtilmiş olduğu, antlaşma ile 

Estonya’nın ilhakının kabul edilmediği ifade edilmekteydi. Zira, antlaşma tarihi olan 30 

Mart 1918 tarihinden Mütarekenin akit tarihi olan 30 Ekim 1918 tarihine kadar 

Estonyalılar hakkında Osmanlı Hükümeti tarafından vaki olan müracaata cevap olarak 

mezkur Avusturya-Macaristan Devletlerinin Estonya’yı dost ve tarafsız devlet olarak 

tanıdığının beyan edildiği aktarılmaktaydı.240 Alman kontları, Estonya’yı tahliye edince, 

Estonya milleti ile Avusturya ve Macaristan’ı topyekûn istila etmek isteyen Çarlık sonrası 

Bolşevikler arasındaki anlaşmazlıktan sonra, Estonya’nın, Rus Bolşevikleri önce 

durdurarak sonrasında ise karşı taarruza geçerek topraklarından Bolşevikleri atıp, 

Rusya’ya doğru ilerlemeleri karşısında Estonya’nın kendi başına müstakilen Bolşevik 

Rusya ile Tartu Barış antlaşmasını imzaladığı, Rusya’nın bu antlaşma ile kayıtsız şartsız 

(bir güna kayd-ı şurut muallak olmaksızın) Estonya’nın bağımsızlığını ve özerkliğini 

kabul ederek, Estonya topraklarında haiz olduğu tüm geçmiş ve geleceğe şamil haklardan 

hukuki olarak vaz geçtiğini kabul ettiği bildirilmekteydi.241 

Bu cihetle, Osmanlı Hükümeti’nin Brest-Litovsk Antlaşmasının 3’üncü 

maddesinde de belirtilen ülkelerin Rusya’dan ayrılmasını tasdik ettiği, Almanya ve 

Avusturya Macaristan Hükümetleri Versay ve Sen Jermen Antlaşmalarıyla Brest-Litovks 

antlaşmasının belirtilen maddede bahsedilen evvelce Rus hakimiyetinde olan ve madde 

ile Rusya hakimiyetinden çıkan milletlerin geleceğini kendi halklarının da dahil olmasıyla 

ittifaka gerek olmadan tayin edebilme hakkına sahip olan Almanya ve Avusturya 

Macaristan İmparatorluğu devletlerinin Brest-Litovsk antlaşmasını imzalayarak söz 

konusu antlaşmasının 3. Maddesinde belirtilen Rusya hakimiyetinden ayrılan Estonya 

gibi ülkelerin geleceğini o ülkelerin halkına danışmadan ittifak etmeden tayin etme 

                                                           
240 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-02, 
241 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-03, 



93 

 

yetkisinden ve hakkından vaz geçmiş oldukları, bu nedenle bu ülkelerin kendi 

geleceklerini kendileri tayin hakkını elde ettiklerinden bu anlamda artık bağımsız 

olduklarından Osmanlı Devleti’nin Estonya’yı müstakil bir devlet olarak tanımasında bir 

engel olmadığı değerlendirmesi yapılmaktaydı. Meselenin esas itibariyle incelenmesi 

sonucunda görüleceği üzere, Osmanlı Hükümeti’nin komşu imparatorluğun (Rusya 

kastedildiği düşünülmektedir) Osmanlı Hükümeti’ne karşı beslediği bakış açısı dikkate 

alındığında, eski Rus arazisinde ortaya çıkan yeni Estonya hükümetini tanımanın Osmanlı 

Hükümeti’nin siyasi menfaatleri gereğince uygun olduğu düşüncesi paylaşılmaktaydı.242 

İzahı yapılan nedenlerden ötürü, Estonya Hükümeti’nin bağımsızlığının 

müstakilen tanınması için bu nedenlere ilave olarak, Estonya Hükümeti’nin Devletler 

Genel Hukukunun hükümlerine göre bir devleti müstakil olarak sahip olması gereken 

şartlara sahip olup olmadığının ve uluslararası arenada devletlerin Estonya Hükümeti’ne 

bakış açılarının onu bağımsız bir devlet olarak tanımadan yana olup olmadığının ve bu 

yönde bir itirazları olup olmadığının tetkik edilmesi gerektiği belirtilmekteydi. Bu 

çerçevede, Devletler Genel Hukuku kurallarına göre yeni oluşan bir devletin diğer 

devletler tarafından tanınabilmesi için, içeride bir idare sisteminin oluşması ve kendi 

gelirleri ile giderlerini karşılayabilmesi, kendi kaynaklarını ve milli gelirini idare etmekte 

bağımsız olması yani ekonomik bağımsızlığa sahip olması, devleti idare edecek bağımsız 

bir hükümeti olması, ülkede ulusu temsil eden bir meclisin olması, bir anayasaya sahip 

olması, bir bütçesi olması, bir milli marşı ve bayrağı olması gibi bağımsız bir devlet 

olmanın zorunlu kıldığı gerekliliklere sahip olması gerektiği belirtilmekteydi.243  

Bu çerçevede elde edilen bilgilere göre, Estonya Devletinin, Rusya ile yaptığı 

Tartu (Dorpat) Antlaşması ile Rusya’nın Estonya’yı ve bağımsızlığını tanıdığı, tıpkı 

                                                           
242 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-03, 
243 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-03, 
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Osmanlı’daki Meclis-i Mebusan gibi bir meclise sahip olduğu, bu meclis tarafından 15 

Haziran 1920 tarihinde kabul edilen bir anayasaya sahip olduğu, buna göre kanun yapma 

yetkisinin nisbi temsile göre doğrudan doğruya karşı oy hakkını esas olarak her üç senede 

bir yapılacak seçimlerde 100 üyeden oluşan bir meclis tarafından yerine getirildiği, yani 

yasama faaliyetinin meclis tarafından yapıldığı, bu meclisin yetkileri arasında ise 

Hükümetin görev yapmaya gücü olduğunu kabulünden başka hükümetin ve devletin 

ekonomisinin ve buradaki ödeneklerin denetimi, hükümet üyelerinin başbakan ve 

bakanların atanması dahil bakanların arasından birinci vekil yani başbakan seçilmesi, 

devlet meclisi mahkemesi (tam karşılığı anayasa mahkemesi olabilir) dışardan olan 

üyesini (mahkeme-i gayrin azasını) adi anlaşmazlıklara bakan bidayet mahkemeleri ile 

bunların üst mahkemesi konumunda olan mahkemelerin üyelerinin atamasını yapma, 

meclis tarafından kabul edilen kanunların resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 2 

ay içerisinde 25.000 kişinin imzası ile talep edilmesi halinde halk oylaması referanduma 

götürme, referandum sonucuna göre kanunların ilga olması gerekenlerin yürürlükten 

kalkması için gereğini yapma, yine 25.000 kişinin talebiyle herhangi bir kanunun yayımı 

ilanı, tasdiki, veya reddini devlet meclisinden (Anayasa Mahkemesinden) talep 

edebilmekte, anayasa mahkemesinin durumu kabul etmemesi talebi reddetmesi 

durumunda ise kanunla ilgili durumun referanduma taşınabildiği ve referandum sonucuna 

göre meclis kanunla ilgili işlemleri yerine getirme gibi yetkilere haiz olduğu, dolaysıyla 

Estonya’nın bağımsız bir devlette olması beklenen teşekküle haiz olduğu, Estonya 

Devletinin 1920 ve 1921 yıllarına ait bütçeyi, yaptığı istikrazla yani ileriye dönük borçla 

ve mali tevzin ile bütçeyi denkleştirebildiği, dolaysıyla mali bağımsızlığa sahip olduğu 

değerlendirmesi yapılmıştı.244 Buna göre Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliği Estonya 

Devleti’nin, bir devlet olması için gerekli şartlara dahilen ve haricen sahip olduğu 

                                                           
244 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-04. 
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cihetiyle, Osmanlı Devleti’nin, istediği zaman Estonya Devletini bağımsız ve müstakil 

bir devlet olarak tanımada serbest olduğunu değerlendirmekteydi.  

Zira Estonya Hükümeti, Paris’te İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya’nın 

delegelerinden oluşan Büyük Meclise (meclis-i ali) başvurarak, Büyük Meclis tarafından 

Ocak 1921’de Estonya’nın bağımsız müstakil bir devlet olarak tanındığı Estonya’nın aynı 

yılın Ağustos ayına kadar ise Miletler Cemiyeti Genel Kurulunun diğer 11 üyesine de 

kendisini bağımsız ve müstakil olarak kabul ettirdiği, dolayısıyla Estonya’nın Milletler 

Cemiyeti Büyük Meclisince Milletler Cemiyeti’ne üye olarak kabul edilmesi ile Cemiyete 

üye 51 üye tarafından da kabul edildiği, bu nedenle Osmanlı Hükümeti’nin Estonya 

Hükümeti’ni bağımsız bir devlet olarak tanımaması için bir sebep kalmadığı 

belirtilmekteydi.245 

Hukuki görüşün devamında, Dışişleri Bakanlığının, yeni Estonya Devleti ile bir 

siyasi ve diplomatik münasebete girişmeden önce Estonya Hükümeti ile karşılıklı olarak 

diplomatik ve konsüller yapıların tesisinin kabul edilerek, Devletler Genel Hukukunun 

karşılıklılık ilkesine göre hukuki yetkilerini kazandırıcı ve tayin edici bir konsolosluk 

protokolünün imzalanmasının hareket tarzı olarak belirlendiği ifade edilmekteydi. Hukuk 

Müşavirliği bunun gerekçesini şöyle açıklamaktaydı: Osmanlı Devleti’nin, Estonya 

Hükümeti’nin bağımsızlığını ve siyasi ve diplomatik temsilcisini, kayıtsız şartsız kabul 

ettiği takdirde;246 Estonya’nın ilk işinin Estonya’nın en çok kayrılan ülke (Mazhar-ı 

müsaadeyi millet muamelesini) hakkını kazanmak ve bu hakkın getirdiği 

kapitülasyonlardan yararlanma gibi pek çok kazanımdan faydalanmayı isteyebileceği, 

böyle bir isteğe Avusturya ve müttefikleri olan devletlerin muavenetiyle erişebileceği, bu 

duruma biraz mesafeli yaklaşılması gerektiği belirtilmekteydi.247 

                                                           
245 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-04. 
246 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-04. 
247 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-05, 
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Bu açıklamadan gidildiğinde, Arjantin ve Meksika Hükümetlerinin, münasebet 

girişimi üzerine, Osmanlı Hükümeti’ne müracaat ettiklerinde, Osmanlı Hükümeti’nce 

daha önce emir buyurulduğu üzere bir konsolosluk protokolü imzalamak üzere Arjantin 

ve Meksika Devletleri’nin taleplerine muvafakat edilebileceğinin ileri sürüldüğü, 

Arjantin ve Meksika Devletleri ile bir konsolosluk akdi yapıldığı gibi Polonya Devleti’nin 

Osmanlı Hükümeti’ne siyasi ilişkiler tesisi için başvurmasından sonra Polonya 

Hükümeti’ne de aynı konsolosluk protokolü yapılması teklif edilmişse de henüz nihayete 

ermediği belirtilmekteydi.248  

Söz konusu usulün, yani siyasi ilişki kurulacak ülkelerin kapitülasyonlardan 

yararlanma yolu önlemek için bir konsolosluk protokolü imzalanması usulünü Bakanlığın 

15 yıldır sürdüre geldiği, bu usule riayet edilmeyecek olursa, konunun Devleti olumsuz 

etkileyecek bir durum haline geleceği ve Japonya’nın bu durumdan istifadeye 

kalkışacağı, çünkü Japonya’nın Siyam (Tayland) ile münasebete girmeye kalktığı, Siyam 

Devletinin Japonya’nın bu talebini kabul etmesinden kısa bir süre sonra Japonya 

Siyam’dan en çok kayrılan ülke muamelesini talep ettiği, lakin Tayland’ın bu teklifi 

reddettiği, bunun üzerine Japonya’nın Taylan’da ültimatom verdiği ve nihayetinde 

Tayland’ın en çok kayrılan ülke muamelesini Japonya’ya sağlamak zorunda kaldığı, 

Japonya’nın bu kazanımdan sonra benzer bir talebi Osmanlı Devleti’ne iletmiş olduğu 

ancak, Osmanlı Devleti tarafından Avrupa Devletler Genel Hukuku kaidelerine göre bir 

konsolosluk protokolü akdedilmedikçe, Japonya Hükümeti ile siyasi ilişki tesisine 

girmekten imtina edildiği, Japonya’nın da siyasi ilişki tesisi için Osmanlı Devleti 

tarafından teklif edilen konsolosluk protokolünü imzalamaktan imtina ettiğine işaret 

edilmekteydi.249 

                                                           
248 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-05, 
249 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-05, 



97 

 

Eğer siyasi bir konsolosluk protokolü imzalanmadan, Estonya’nın bağımsız bir 

devlet olarak önce kabul edilerek siyasi ve diplomatik ilişkiler kurulacak olursa; 

Japonya’nın siyasi mümessillik talebini reddetmek için var olan tek sebebin de ortadan 

kalkacağı ve İngiltere, Fransa, İtalya Yüksek Komiserliğinin kendi yaptıkları (uhdu atik 

usulünden) usul çerçevesinde yararlandıkları haklardan Japonya ve diğer devletlerin de 

yararlanmasına neden olunacağı belirtilmekteydi. Osmanlı Devleti’nin zararına 

kendilerinin yararına olan haklardan faydalanmalarına şimdiye kadar bu yöntem ile mani 

olunduğu dile getirilmekteydi.250 

Netice itibariyle, Osmanlı Devleti’nin, Estonya’yı bağımsız ve müstakil bir devlet 

olarak tanıması hususunda bir mani olmadığı, bu çerçevede Osmanlının istediği vakit 

Estonya’yı ve istiklalini tanıyabileceği, çünkü Estonya’nın müstakil devlet olarak 

teşekkülünü oluşturduğu, Rusya, Milletler Cemiyeti ve Cemiyetin 51 üyesi tarafından 

hâlihazırda tanındığı, Rusya, Almanya diğer herhangi bir ülke ile toprak sorunu olmadığı, 

kendi sınırları içerisinde kendi imkanları ile istediği şekilde idaresini yapabildiği 

belirtilmişti.251   

Ancak, önceki emirde bir konsolosluk protokolü akdedilmesinin Osmanlı 

Hükümeti’nce,  Estonya Hükümeti’ne teklif edilmesi gerektiği, zira benzer şekilde 

Meksika Hükümeti’ne teklif edilen konsolosluk protokolünün, 21 Aralık 1921 tarihinde 

imzalanarak dost Meksika ülkesine zarf ile gönderildiği ayrıca Sadrazamlık makamına bu 

hususun arz edildiği, sunulan bu protokolün Büyükelçilik aracılığı ile Estonya 

makamlarına iletilerek, elçilikler arasında imzalanmasının gerektiği, bu surette siyasi ve 

diplomatik ilişkilerin kurulabileceği, bu prosedürün yerine getirilmesi halinde 

Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınmasında bir beis olmadığı belirtilmekteydi.252  

                                                           
250 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-05, 
251 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-05, 
252 BOA, Belge No HR_HMŞ_İSO_123-14-14-05, 
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Söz konusu Hukuk Müşavirliği görüşü çerçevesinde, Estonya’nın bağımsız bir 

devlet olarak tanınması hususunda uzun ve ayrıntılı bir biçimde yapılan araştırmalar ve 

elde edilen bilgi ve belgeler ışığında Estonya’nın Devletler Genel Hukukuna göre 

bağımsız bir devlet olmanın gereklerine haiz olduğu, bu nedenle Estonya’nın tanınması 

hususunda bir mani olmadığı nihayet belirtilmişti. Osmanlı Devleti Estonya’nın bağımsız 

bir devlet olarak tanınması özelinde Osmanlının Devlet mekanizmasını, kurumlarını 

birbiriyle uyumlu olarak nasıl çalıştırdığını, elde edilen bilgilerin nasıl bir süzgeçten 

geçirdiğini göstermesi açısından önemli bir örnek teşkil etmekteydi.  

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’nden (Sadaret-i Azimi Mektubi Kalemi) 

Dışişleri Bakanlığına gönderilen; 25 Ağustos 1922 tarihli (Muharrem 1341) yazıyla, 

Estonya Hükümeti tarafından yetkilendirilerek İstanbul’a (Dersaadet’e) gönderilen 

Aleksander Hellat’ın, siyasi temsilci sıfatını kazanması, Estonya ve Osmanlı Hükümetleri 

arasında siyasi ilişkilerin tesisi hakkında,  Estonya’nın bağımsız bir devlet olması için 

gerekli olan zorunlu şartları kazanmış ve bağımsızlığı, Rusya Devleti ile Milletler 

Cemiyeti dahil 51 devlet tarafından tanınmış olan Estonya Hükümeti’nin, Osmanlı 

Hükümeti’nce de bağımsız bir devlet olarak tanınması için ne hukuki ve ne de ahdi bir 

mani olmadığı cihetle, Osmanlı Devleti’nin de Estonya’yı ilk tanıyan devletlerarasında 

yer alabileceği, ancak iki ülke arasında siyasi ve diplomatik ilişkilerin kurulması ve 

Aleksander Hellat’ın diplomatik ve siyasi temsilci olma sıfatının kabulünden önce taraf 

devletlerden Konsolosluğun tesisinin kabulü ile bunların Devletler Genel Hukuku ve 

karşılıklılık ilkesi (mukabele-i ba mesel kaidesine) kuralına göre yetkilerini 

(salahiyetlerini) tayin edecek bir konsolosluk protokolü imzalanması gerekmekte olduğu 

belirtilmekteydi. Söz konusu yazıda ayrıca Paris’teki Osmanlı Heyeti ile Bern ve 

Stokholm Büyükelçiliklerinden elde edilen bilgilerin Bab-ı Âli Hukuk Müşavirliğine 

bildirildiğinden bahisle, Polonya ve Ukrayna Hükümetlerine teklif edilmiş olan 

konsolosluk protokolünün Estonya Hükümeti’ne de teklif edilmesi ve bunun kabulünden 
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sonra Estonya Hükümeti’nin tanınması işleminin gerçekleşeceği belirtilmekteydi. İlave 

olarak, Estonya’nın tanınmasının önünde bir engel olmadığı ve iki ülke arasında 

imzalanacak bir konsolosluk protokolünden sonra siyasi ve diplomatik ilişkilerin 

kurulmasına dair Mebuslar Meclisinde alınan 17 Ocak 1920 sayılı karara istinaden, 2 

Şubat 1920 (2 Cemazi’el evvel sene 1338) tarihli ve 248 numaralı tezkerenin bir suretinin 

gereğinin yapılması hususunda Dışişleri Bakanlığına gönderilerek kararın tebliğ 

edilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmekteydi.253  

Bab-ı Ali Dışişleri Bakanlığı Siyaset Genel Müdürlüğü’nün 2 Eylül 1922 tarih ve 

248/35046 sayılı Başbakanlık Makamına gönderdiği yazıda, Estonya Hükümeti 

tarafından görevli olarak başkent İstanbul’a gönderilen Aleksander Hellat’ın siyasi 

temsilci sıfatıyla kabulü ve hükümetler arasında siyasi temas kurulması ve dostane 

konsoloslukların (şehbenderi vedadkâranenin) tesisi hususunda; Estonya Devletinin yeni 

yapılanması ve inşasının Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliğince tetkik edildiğinde, Estonya’nın 

müstakil bağımsız bir devlet olması için haiz olması lazım gelen şartlara sahip olduğu, bu 

yönde gerekli nitelikleri kazandığı ve gelecekteki varlığı ile bağımsızlığının ve 

kurtuluşunun Rusya Devletiyle ile birlikte Milletler Cemiyetine üye 51 devlet tarafından 

tasdik edilmesiyle birlikte, uluslararası arenada tanınmasının da kesinlik/açıklık 

kazandığı ve yeni devletin istikrar kazanmış bir hükümetinin olması çerçevesinde (istikrar 

eylemiş bulunduğu mütebeyyin olduğu hükümet-i saniyenin devlet-i cedide), adı geçen 

Estonya Devleti’nin tanınmasında ne hukuki ve ne de akdi hiçbir mani mevcut olmadığı, 

iki ülke arasında temas kurulması ve Aleksander Hellat’ın siyasi yetkili kişi sıfatının 

kabulünden önce taraf ülke topraklarında konsoloslukların tesisi ve bunların Devletler 

Genel Hukuku ve (mukabil bil mesel) karşılıklılık kaidesine göre, özel olarak onay 

verilen bir konsolosluk protokolü yapılmasının gerektiği şeklindeki mütalaanın hukuk 

                                                           
253 BOA, Belge No; BEO_004720_353980_001_001; BEO_004720_353980_001_002,  Söz konusu yazı 

18 Ocak 1920 (Cemaziyelevvel 1338) müsvedde sayısı da almıştır. 
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müşavirliği tarafından verildiği belirtilmekteydi. Söz konusu yazının devamında, daha 

önce verilen müsaade üzerine Lehistan (Polonya) ve Ukrayna Hükümeti’ne teklif edilmiş 

olan, konsolosluk protokolünün Estonya Hükümeti’ne de teklif edilmesi ve kabulünden 

Estonya Hükümeti’nin tanınması hususlarının Vekiller Meclisinde kabul edilecek kararın 

tekrar hatırlatmaya gerek kalmaksızın yerine getirileceği belirtilmekteydi.254  

Osmanlı Devleti Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliğinin görüşünde belirttiği üzere, 

Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Versay ve Sen Jermen Antlaşmaları ile 

Estonya toprakları üzerinde sahip olduğu haklardan yani Estonya’yı ilhak isteğinden 3 

Mart 1918 tarihinde imzalanan Brest-Litovsk Antlaşmasının 3’üncü maddesi ile vaz 

geçmişlerdi. Antlaşmanın 3’üncü maddesi Almanya ve Avusturya Macaristan 

Devletleri’nin eskiden Rusya hakimiyeti altındaki arazinin geleceğinde Estonya ve diğer 

ülkelerin halkları ile birlikte hareket edeceklerini kesin olarak kararlaştırmaktaydı. Ayrıca 

30 Ekim 1918 tarihinde (Mondros Ateşkes Antlaşmasını kastettiği değerlendirilmiştir) 

Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun, Estonyalılar hakkında Osmanlı 

Hükümeti tarafından bu ülkeler hakkında yaptığı müracaata cevaben Estonya ve diğer 

Baltık ülkelerini “tarafsız dost devlet halkı” (dost u bi taraf) olarak tanıdıklarını beyan 

etmişlerdi.255 Estonya ve diğer Baltık ülkelerinin tarafsız ve dost ülke olarak 

nitelendirilmesi dikkat çekmekteydi. Çünkü bu devletlerin ortaya çıktığı zamanın 

şartlarında böyle bir sıfatı kazanmak bu devletler açısından önemliydi. 

Ekim 1918’de Alman kontları, Estonya’dan ayrılınca, Bolşevik Rusya, Estonya 

ve diğer Baltık Devletlerini yeniden kendi topraklarına katmak istemiş bu çerçevede 

harekete geçmişti. Ancak, Estonya birlikleri Bolşevik Rusya Hükümetine yönelik yaptığı 

                                                           
254BOA, Belge No 2679-01-07; 2679-01-08, bu belge 2963 sayılı Şube tarafından 10 Ağustos 1338 (1922) 

taslak olarak yazılmıştır. Yazılan bu yazıya dayanak olarak, Stokholm Büyükelçiliğinin 15 Mart 1922 tarih 

ve 355/39 sayılı resmi yazısı, Bern Büyükelçiliğinin 24 Mayıs 1922 tarih ve 417/79 numaralı ve Paris 

Heyetinin 2 Haziran 922 tarih ve 1203/269 sayılı yazısı ile 1 Ağustos 1922 tarih ve 42969/42915 numaralı 

yazılarında bu yazıya ek olarak konulduğu belirtilmiştir.  
255 BOA, Belge No 2679-01-15. 
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taarruzlarda etkili olmuştu. Estonlar, Rusları durdurduktan sonra onları Estonya 

topraklarından dışarı atmıştı. Sonrasında da bu iki ülke arasında 2 Şubat 1920 tarihinde 

yapılan Tartu (Dorpat) antlaşmasının imzalanmasıyla, Rusya Estonya’yı bağımsız bir 

devlet olarak tanıyarak, Estonya üzerindeki tüm haklarından şartsız ve koşulsuz vaz 

geçerek Estonya’nın bağımsızlığını kabul etmişti. Ayrıca, Osmanlı Hükümeti’nin, Brest-

Litovsk Antlaşmasını imzalamak suretiyle antlaşmanın 3’üncü madde çerçevesinde, 

Estonya Hükümeti’nin,  Rusya Devleti’nden ayrılmasını dolaylı olarak halihazırda tasdik 

ettiği ve Rusya’nın da iki defada aynı çerçevede hareket ettiği izah edilmekteydi. Bu 

çerçevede, Almanya ve Avusturya-Macaristan Hükümetleri Brest-Litovsk antlaşmasının 

3’üncü maddesiyle daha önce Versay ve Sen Jermen antlaşmaları ile Estonya ve diğer 

ülke halkları üzerindeki haklarından feragat etmişlerdi. Brest-Litovsk antlaşmasıyla 

Estonya Hükümeti’nin geleceğinin yine bu devletin halklarıyla birlikte tayin hakkını 

Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu’ndan kendi eline almış olan Estonya 

Devletini artık bağımsız bir devlet olarak tanımanın önünde bir engel kalmadığından 

Osmanlı Devleti Estonya’yı bağımsız bir devlet olarak tanıyabilecekti.256 Osmanlı 

Devleti’nin, Estonya’yı tanımasının komşu Rusya Devleti’nin pekte samimi olmayan 

tutumuna karşı bir siyasi hamle olarak algılanabileceği de akla gelebilmekteydi. Fakat 

Estonya devletinin tanınması kararının alınmasının arka planına bakılacak olursa bunun 

politik bir karar olmadığı, şartların ve Estonya Devletinin bir devletin sahip olması 

gereken şartlara sahip olduğu için bağımsız bir devlet olarak tanındığı görülmekteydi. 

Mezkur sebeplerden ötürü, Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınması için 

Devletler Genel Hukuku kuralları çerçevesinde, bazı şartları taşıması gerekiyordu. 

Devletler Genel Hukuku kurallarına göre yeni bir devlet teşkil edince, bu devletin diğer 

devletler tarafından tanınabilmek için, kendi içinde bir devlet teşkilatına ve kendi 
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gelirlerini idare edecek bir idareye sahip olması gerekmekteydi. Bu kapsamda Estonya 

Hükümeti, Rusya’nın Estonya Hükümeti’nin bağımsızlığını tanımasından sonra Estonya 

Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan anayasa 15 Haziran 1920 tarihlinde tescil ederek 

yürürlüğe girmişti. 257   

Yine, Estonya’da yasama yetkisi temsilinin (kuvve-i teşri’i temsili) doğrudan 

doğruya basit oy çoğunluğu (rey-i amm hafi) esasına istinaden her üç senede bir yenilenen 

100 üyeden oluşan bir devlet meclisi tarafından ifa edilmekte olduğu ve meclisin 

salahiyeti arasında kuvvanın/güçlerin kabulünden başka, kamu kurumlarının (müessesat-

ı hükümetin)  faaliyetini gözetme,  devlet ekonomisi ve buradaki ödeneğin gözetilmesi, 

hükümet üyelerinin ve hükümet başkanının seçilmesi ile bakanların seçilmesinin de yer 

almaktaydı. Devlet meclisi, tarafından kabul edilen kanunların ilan tarihinden itibaren, 

aynı ay içerisinde yetmiş 25.000 seçmenin talebi ile halk referandumu vasıtasıyla 

onaylanmasına tabi tutabilmekteydi. Milletin seçeceği üyenin, oy ile ilga edebileceği, bu 

cümleden hareket ile 25.000 seçmenin (müntahab) herhangi bir kanunun yayımı ve ilanı, 

değişimini veya lağvını talep edebilme hakkına sahipti. Böyle bir talebin vukuu bulması 

halinde, devlet meclisi kabul ettiği takdirde, halkın referanduma götürülmesini istediği 

meselenin referanduma tabi tutularak, kanunların neşri, ilanı, değişimi veya lağvı 

hakkında, halkında söz sahibi olmasın sağlanmıştı. Ayrıca Estonya’da 1920 ve 1921 

seneleri dahili kazanımın yani elde edilen gelirlerin, mali disipline göre dağıtımı 

yapılmıştı. Bu durumda Estonya’nın bağımsız bir maliye ve para politikası izlediğini 

göstermekteydi.258   

Estonya’nın yabancı hükümetlerin, tasdikine akran edecek kadar yeterli varlığa 

sahip bir devlet olduğu, bu meyanda Osmanlı Hükümeti’nin (hükümet-i seniye) Estonya 

                                                           
257 BOA, Belge No 2679-01-015.  
258 BOA, Belge No 2679-01-016. 
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Devleti’nin tasdiki için istediği zamanı seçmekte serbest olduğu dile getirilmekteydi.  

Estonya Hükümeti, Milletler Cemiyeti tarafından 1921 yılı Ocak ayında bağımsız bir 

devlet sıfatıyla hukuken tanınmış ve 1921 Ağustos ayına kadar diğer 11 devlet de 

Estonya’yı bağımsız bir devlet olarak tanımıştı. Estonya (elhâlet hâzihide) Cemiyet-i 

Akvam üyeliğine kabul edildiğinden bu cemiyet üyesi olan 51 devlet tarafından tanınmış 

olunmakla Osmanlı Hükümeti’nin, bütün bu devletlerin fikrine muhalefetle Estonya 

Hükümeti’ni tasdik etmemesine bir sebep kalmamıştı. 259 Burada görüldüğü gibi, 

Milletler Cemiyeti’nin ve 51 üyenin Estonya’yı bağımsız bir devlet olarak tanıdığı, bu 

çerçevede, Osmanlı Devleti’nin bu tanımaya karşı bir karar almasının uygun olmadığı, 

Estonya’nın da Osmanlı Devleti tarafından tanınması gerektiği izah edilmekteydi.  

Bununla birlikte, Osmanlı Hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yeni bir 

devlet ile ilişki kurulmadan önce takip edilen usul çerçevesinde Avrupa Devletler Genel 

Hukukuna göre, karşılıklılık kuralına (mukabil ba mesel kaidesine) uygun olarak 

yetkilerini özerk olarak tayin edici bir konsolosluk protokolü imzalanmaktaydı. Böyle bir 

protokolün imzalanmasının hukuki sonuç doğuracağı ve karşıdaki hükümetin artık bir 

devlet yerine konulacağı için böyle bir protokolün yapılması önemliydi. Estonya’nın 

böyle bir protokol imzalanmadan tanınmasının geçmişte yaşanan kötü tecrübelerin 

yeniden yaşanmasına neden olacaktı.  Çünkü  Estonya Devleti’nin siyasi temsilcikleri ve 

konsolosları daha önce aykırı bir şart tayin edilmeksizin kabul edildiği takdirde, 

yapacakları ilk işin en fazla kayrılan devlet muamelesinden faydalanmak talebinde 

bulunmak (en ziyade mazhar-ı müsaade millet-i muamelesini) ve bundan dolayı 

konsoloslukların da bu imtiyazdan istifade hakkını talep etmek olacağı ve böyle bir 

durumda dost ve müttefik olan devletlerin yardımına mazhar olacağı bu nedenle bundan 

kaçınmak lazım geldiği dile getirilmekteydi. Bununla birlikte, Arjantin ve Meksika 
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Hükümetleri ile münasebata girişmek üzere Osmanlı Devleti’ne müracaat ettiklerinde 

Hükümetçe önceki emirde bir konsolosluk protokolü yapmak şartıyla bu hususa 

muvafakat edilebileceği dermeyan edilmişti. Bu çerçevede yapılan teklifin mezkur 

hükümetler tarafından kabul edilerek, bir konsolosluk protokolünün imzalandığı, bu 

doğrultuda Lehistan Hükümeti’nin de aynı maksatla Osmanlı Hükümeti’ne müracaat 

ettiği ve aynı şartın ileri sürüldüğü ancak keyfiyetin hükümet tarafından 

sonuçlandırılmadığı bilgisi verilmekteydi.260 

Bakanlık tarafından, takriben 15 yıldan beri takip edilen diplomatik 

temsilciliklerin bir protokol ile özerklik kazandırılması usulüne bu kere riayet 

edilmeyecek olursa, bu hal olumsuz bir konu teşkil edecekti. Japonya Hükümeti, Tayland 

(siyam) Hükümeti ile münasebata girişmek istemiş ve Tayland’a nezdinde bir siyasi 

temsilcilik kurulmasını kabul ettirmişti. Sonrasında ise, Japonya en çok kayrılan ülke 

muamelesini talep etmiş olsa da, Tayland tarafından bu teklif reddedilince, Japon 

Hükümeti tarafından bir ültimatom ita edilmiş ve donanmanın da muavenetiyle, Japonya 

Hükümeti, Tayland Hükümeti’ne en çok kayrılan ülke muamelesinin uygulanmasını 

kabul ettirmişti. Bu çerçevede, Japonya Hükümeti, Osmanlı Hükümeti’ne de aynısını 

yapmak suretiyle hareket etmek istemiş ise de, Osmanlı Hükümeti, Avrupa Devletler 

Genel Hukuk Dairesinde bir konsolosluk protokolü imza edilmedikçe, Japon Hükümeti 

ile siyasi ilişkiye girişmekten imtina etmişti. Estonya siyasi temsilcisi bir konsolosluk 

protokolü yapılmadan kabul edildiği takdirde Japonya’nın benzer bir talebini reddetmek 

için bir güna sebep kılmayacağı ve İngiltere, Fransa ve İtalya Yüksek Komiserliklerinin 

kendi halkları için iddia edecekleri iyi işleyen bir antlaşma usulünden, Japonya 

Hükümeti’nin ve halkının da istifadesi kabul edilmiş olacaktı.261 Osmanlı Devleti’nin 

siyasi ilişkiler kurduğu devletlerin en çok kayrılan ülke muamelesinden 
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faydalanmamaları için bir konsolosluk protokolü imzalanmasını bir teamül olarak 

benimsediği anlaşılmaktaydı. Japonya’nın en çok kayrılan ülke muamelesinden 

faydalanmasının önüne bu yolla geçilmişti. Aynı yolun Estonya içinde takip edilmesi 

gerektiği ısrarla Osmanlı Devlet bürokrasisi tarafından dile getirilmekteydi. 

Osmanlı Hükümeti Estonya’nın, bağımsız bir devlet olarak tanınması meselesinde 

hareket serbestisine sahip olup, istediği zaman Estonya Hükümeti’ni tasdik edebilecekti. 

Zira Estonya’nın Rusya ve Cemiyet-i Akvam üyesi olan, 51 devlet tarafından da bağımsız 

bir devlet olarak tanınmıştı. Ancak bir konsolosluk protokolü yapılmadığı sürece Osmanlı 

Hükümeti’nin Estonya Hükümeti’ni tanınmaması gerektiği vurgulanmaktaydı. Bu 

çerçevede, Osmanlı Devleti, Meksika Hükümeti ile 23 Aralık 1910 tarihinde yapılan 

edilen konsolosluk protokolüne göre, hazırlanan ve Polonya Hükümetine teklif edilen 

konsolosluk protokol metninin Estonya için uyarlanarak Eston Makamlar’ına Bern 

temsilciliği aracılığıyla sunulması öngörülmekteydi.262 

Görüldüğü üzere, Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınması hususunda, 

Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliğinin ve Dışişleri Bakanlığının yaptığı değerlendirmeyle, 

Estonya’nın kendi bağımsız bir hükümeti olduğu, kendi meclisi olduğu, kendisine ait mali 

ve iktisadi düzeni olduğu gibi Devletler Genel Hukukuna göre bağımsız bir devlet 

olmanın gerektirdiği şartlara haiz olduğu, yine Estonya’nın Rusya, İngiltere, Fransa başta 

olmak üzere, diğer 51 Milletler Cemiyeti üyesi tarafından da, bağımsız bir devlet olarak 

tanındığı belirterek, Estonya’nın bağımsız bir devlet olması için hukuki ve akdi her hangi 

bir mani olunmadığı, Sadrazamlık makamına iletilmişti. Sadrazamlık makamına yapılan 

bildirimde, Estonya’nın tanınmadan önce bu devletin en çok kayrılan ülke 

muamelesinden faydalanmaması için Estonya ile bir konsolosluk protokolü imzalanması 

gerektiği, zira devletin bu yönde bir geleneği ve teamülü olduğu belirtilmişti. Söz konusu 
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konsolosluk protokolünü imzalamadan Estonya’nın tanınması halinde; daha önce benzer 

bir talepte bulunan, yani iki ülke arasında siyasi ilişkiler kurulmasını talep eden ve siyasi 

ilişki kurulmadan önce bir konsolosluk protokolü imzalanması şartı ileri sürülerek, en çok 

kayrılan ülke muamelesinden yararlanmasının önüne geçilen Japonya’nın da bu durumu 

örnek göstererek, Osmanlı Devleti’ne başvurabileceği belirtilmişti. Bu surette, Arjantin, 

Meksika, Ukrayna ve Polonya Hükümetlerine sunulan konsolosluk protokolünün bir 

suretinin de, Estonya Hükümeti’ne sunulması için Sadrazamlık makamından izin 

alınması onaya sunulmuştu.  

Osmanlı Devleti, Sadaret makamının, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 18 

Ağustos 1922 tarih ve 170 sayılı yazıda; Estonya Hükümeti tarafından yetkilendirilerek 

İstanbul’a gönderilen Aleksander Hellat’ın siyasi mümessil sıfatıyla kabulü, Hükümetler 

arasında siyasi ilişki kurulması ve Estonya’nın ayrı bir devlet olarak kabul edilmesi için 

bir başvuru yaptığı, bu başvuruyu yapan Estonya Hükümeti’nin, bağımsız bir devlet 

olarak kabul edilmesi ve yaptığı talepteki diğer hususların kabul edilmesi için gerekli 

şartları kazanmış olduğu ve Estonya’nın bağımsızlığının Rusya Devleti ile Milletler 

Cemiyeti ile 51 Devlet tarafından tanınarak müstakil bir devlet olarak kabul edildiği için, 

Estonya devletinin bağımsız bir devlet olarak tanınmasında ve siyasi ve diplomatik ilişki 

kurulmasında ne hukuki ne de ahdi bir mani olmadığı, bu cihetle Osmanlı Devleti’nin 

Estonya’yı tanıyan ilk devletlerarasında yer alabileceği belirtilmekteydi. Ancak buna 

mukabil, söz konusu yazının devamında, Estonya ile siyasi ve diplomatik ilişkilerin tesisi 

ve Aleksander Hellat’ın siyasi ve diplomatik temsilci sıfatını kazanmasından önce 

Estonya Konsolosluğunun kurulması için Devletler Genel Hukukuna ve karşılıklılık 

ilkesi esasına göre (mukabil bil mesel kaidesine) yetkisini tayin edecek bir konsolosluk 

protokolünün imzalanması gerektiği belirtilmesi doğrultusunda, Polonya ve Ukrayna 

hükümetlerine teklif edilmiş olan konsolosluk protokolünün, Estonya Hükümeti’ne de 

teklif edildiği ve bunun kabulünden sonra Estonya Hükümeti’nin tanınmasının mümkün 
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olacağına dair var olan 2 Ağustos 1922 tarihli ve 248 numaralı yazının Vekiller Heyeti 

Meclisince uygun görüldüğü, bu konuda gerekli işlemin ifası hususunun Bakanlığa ve 

ilgililere talimat verilmesi gerektiği bildirilmekteydi. 263  

Bu yazı ile Estonya Devletinin bağımsızlığının tanınması, siyasi ve diplomatik 

ilişkilerin tesisi ve Aleksander Hellat’ın siyasi temsilci sıfatıyla kabulü için yaptığı 

başvuru hakkında yapılan ayrıntılı değerlendirmeler neticesinde,  iki ülke arasında 

karşılıklılık ve Devletler Genel Hukukuna göre hazırlanacak bir konsolosluk protokolü 

imzalanması şartıyla Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınması, Estonya’nın 

temsilci olarak atadığı Aleksander Hellat’ın siyasi temsilci olarak tanınarak iki ülke 

arasında siyasi ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının Vekiller Heyetince uygun 

bulunduğu, Estonya’nın bağımsızlığının tanınmasında biraz erken hareket edilmesi 

halinde ilk tanıyan devletlerarasında Osmanlı’nın da yer alacağı, Estonya Hükümeti’ne 

Polonya devletine teklif edilen konsolosluk protokolünün kabul edilmesinden sonra 

gereğinin Milletvekilleri Heyetinin onayına gerek kalmadan Doğrudan Dışişleri 

Bakanlığınca, gereğinin yapılması hususunda Başbakanlık makamından onay istendiği 

düşüncesine varılmıştı. Böylece Estonya’nın teklif edilen konsolosluk protokolünü kabul 

etmesinin ardından doğrudan tanıma işleminin Dışişleri Bakanlığı tarafından tekrar bir 

yazışmaya gerek kalmadan yapılması öngörülmüştü264. 

Meclisi Vükela Müzakere Özel Kaleminden, Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen 17 

Eylül 1922 tarih ve 342 sayılı yazıda, Heyeti Vükelanın Estonya’nın tanınması ve 

temsilciliğinin kabulü hakkındaki değerlendirmesine ilişkin aldığı kararın bildirildiği söz 

konusu kararda; Estonya Hükümeti tarafından, yetkili olarak İstanbul’a gönderilen 

Aleksander Hellat’ın siyasi mümessil sıfatıyla kabulü ve hükümetler arasında siyasi 
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ilişkilerin kurulmasının Estonya Hükümeti tarafından talep edildiği belirtilmekteydi. 

Yazının devamında  Estonya’nın bağımsız bir devlet olabilmesi için sahip olması lazım 

gelen şartları ve sebepleri kazanan Estonya Devletinin, Osmanlı Devleti Hükümeti’nce 

de tanınması için hukuki ve akdi açısından bir engel olmadığı belirtilmekteydi. Söz 

konusu yazıda, bu cihetle, Osmanlı Devleti’nin Estonya’yı bağımsız bir devlet olarak ilk 

tanıyan devletlerarasında yer almakta olacağı, ancak siyasi, diplomatik ilişkilerin tesisi 

ve Aleksander Hellat’ın Estonya Devletinin Osmanlı nezdinde siyasi temsilci sıfatının 

kabulünden önce, taraf devletlerin konsolosluklarının açılması hususunun kabulü ile 

bunların Devletler Genel Hukuku çevresinde, karşılıklılık ilkesine uygun olarak 

yetkilendirilmelerini tayin edecek bir konsolosluk protokolünün imzalanmasının gerekli 

olduğu, Polonya ve Ukrayna Hükümetlerine teklif edilmiş olan konsolosluk 

protokolünün, Estonya Hükümeti’ne de teklif edilmiş olan protokolün kabulünden sonra 

Estonya Hükümeti’nin tanınmış olacağına dair Hariciye Nezareti’nden gelen 2 Eylül 

1338 tarihli ve 238 numaralı tezkerenin değerlendirildiği, yapılan değerlendirmede bahse 

konu yazının münasip görüldüğü ve alınan kararın yerine getirilmesi için Dışişleri 

Bakanlığı’na yazının gönderilmesine karar verildiği belirtilmekteydi. 265 

Ahmet İzzet Paşa,  Osmanlı İmparatorluğu, Bern Orta Elçiliğine 43282 Hukuk 

Müşavirliği numaralı gönderdiği yazıda Bern Orta Elçiliğinden daha önce  Ahmet İzzet 

Paşa’ya gönderilmiş olan Estonya’nın İmparatorluk hükümeti tarafından bağımsız bir 

devlet olarak tanınmasına dair 18 ve 20 Mart 1922 tarih ve 6971/191 ve 6978/197 sayılı 

raporların değerlendirildiği belirtilmekteydi. Stockholm orta elçiliği tarafından Estonya 

hakkında sunduğu ayrıntılı bilgilerin ardından Bakanlar Kurulu’nun bu yeni Estonya 

hükümetinin düzenli kuruluşu, oluşumu ve işleyişi sebebiyle ve birçok devletin, bilhassa 

Rusya'nın da Estonya’nın bağımsızlığını çekincesiz teyit etmiş olması sebebiyle bu ülkeyi 
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tanımaya karar verdiği ifade edilmekteydi. Bununla birlikte, gelecekteki güçlükleri 

önlemek amacıyla, Bakanlar Kurulu bu tanımanın bir Konsolosluk Protokolünün önceden 

akdedilmesi şartına bağlanmasının gerekli olduğunu düşünmekteydi. Bu protokolde, 

kapitülasyon düzeyinde ayrıcalıklar hariç tutulmak üzere, mütekabiliyet esasına dayanan 

yetkiler dışındaki yetkilere sahip olmayan, Avrupa Kamu Hukukunun belirlediği sınırlar 

içerisinde konsoloslukların karşılıklı olarak kurulmasına havi olması gerekmekte olduğu 

vurgulanmaktaydı. Ahmet İzzet Paşa bu açıklamalar çerçevesinde,  21 Haziran 1922 tarih 

ve 11441 sayılı notu ile Bay Aleksander Hellat'ın kendi hükümetinin Bab-ı Ali nezdindeki 

diplomatik delegesi sıfatıyla kabul edilmesini talep eden Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

bu temel üzerinden cevap verilmesini istemekteydi.  Ahmet İzzet Paşa Estonya’nın 

bağımsız bir devlet olarak kabul edileceğini vurgularken Aleksander Hellat’ın 

Estonya’nın Bab-ı Ali Nezdinde diplomatik temsilcisi olması için bir konsolosluk 

protokolü imzalanması gerektiğini ve bu hususta Bern Orta Elçiliğini protokolün imzası 

ve teatisi için yetkilendirdiğini dile getirmekteydi. Ahmet İzzet Paşa bu işlemin 

yapılmasından sonra Türk-Estonya diplomatik ilişkilerinin kurulabileceğinin Eston 

makamlarına iletilmesini istemekteydi.266 

Bu amaçla, yani Osmanlı İmparatorluğu’nun Estonya’yı tanımasına ilişkin olarak, 

Ahmet İzzet Paşa Hazretlerinden, Estonya Hariciye Nazırına Hukuk Müşavirliğinin 

43282 sayılı kararı doğrultusunda bir nota gönderilmişti. Ahmet İzzet Paşa bu notada 

Aleksander Hellat’ın Estonya diplomatik delegesi sıfatıyla Osmanlı İmparatorluğu 

Hükümetine tanıtılması için Estonya Dışişleri Bakanının kendisine gönderdiği 21 Haziran 

1922 tarih ve 14441 sayılı notu alıp gerekli şekilde incelediğini beyan etmekteydi. Ahmet 

İzzet Paşa Estonya’nın bu teklifinin, Estonya’nın bağımsız devlet olarak tanınmasına 

kendiliğinden yol açtığından, İmparatorluğun yetkili makamlarını bu sorunu, olayın 
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ihtiva ettiği özenle incelemek için görevlendirmişti. Bu görevlendirme sonucu yapılan 

incelemede, Estonya’nın Rus İmparatorluğu’ndan ayrılmasına katkıda bulunmuş 

İmparatorluk Hükümeti’nin yeni devletin kendi ayrıcalıklarını uygulama ve halen mevcut 

her güçlü devlet gibi çalışma gereğini düşünmeye imkan sağlayacak şekilde kurulduğunu, 

örgütlendiğini ve oluştuğunu müşahede ettiğini muhatabına izah etmekteydi. Bunun yanı 

sıra makamımın elde ettiği bilgiye göre şimdiden birçok yabancı hükümet Estonya 

Cumhuriyetini tanımış ve hatta Rusya Estonya’nın bağımsızlığını çekincesiz olarak teyit 

etmiş ve söz konusu Cumhuriyet toprakları üzerindeki tüm hakimiyet hakkından feragat 

etmişti. Bu şartlar altında, Bab-ı Ali bu hükümetler örneğini yani Estonya’yı tanıma 

yolunu izlemeye hazırdı. Bununla birlikte yeni bir devleti ancak taraflar tarafından 

akredite edilecek karşılıklı memurların yetkilerini belirlemek için akdedilecek bir 

Konsolosluk Protokolünden sonra tanıma yapılmasının Babı-Ali'nin gelenekleri arasında 

bulunmaktaydı. Bu şartlar altındadır ki Bab-ı Ali çok sayıda yabancı hükümet tarafından 

tanınmış Estonya devletini tanıyabilecek ve Aleksander Hellat’ı da Estonya’nın siyasi 

temsilcisi sıfatıyla kabul edebilecekti. Ahmet İzzet Paşa iki ülke arasında bir konsolosluk 

protokolü imza edilmesini kolaylaştırmak için hazırlanan tasarı ile Protokolü imza, 

müzakere ve teati için Bern’de bulunan Osmanlı Orta Elçiliğini görevlendirdiğini Eston 

mevkidaşına iletmekteydi.267  

Böylece nihayetinde uzun süren iç yazışmalar ve incelemeler neticesinde, Estonya 

devletinin imzalanacak bir konsolosluk protokolünü kabul etmelerinden sonra siyasi ve 

diplomatik temsilciliklerin açılmasına onay verilmişti. Devletler Genel Hukukuna göre 

bağımsız bir devlet olma şartlarını kazanan, Rusya ve pek çok devlet tarafından tanınan 

ve bu hususta tanınmasına her hangi bir hukuki engel bulunmayan Estonya Devletinin 

daha önce Polonya ve Ukrayna Devletlerine teklif edilen konsolosluk protokolünün bir 
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benzerini kabul etmesinin ardından, tekrar bir işleme gerek kalmadan doğrudan gereğinin 

yapılması yani Estonya Devleti’nin tanınması konusunda Dışişleri Bakanlığı’na yetki 

verilmişti. 

Dışişleri Bakanlığı’nın Hukuk Müşavirliği tarafından Bakanlık makamına 

gönderilen 5 Ekim 1922 (1338) tarihli yazıda, Bern Büyükelçiliği tarafından, Estonya 

Hükümeti’ne yazılması gereken talimatın temize çekilmiş Devlet nüshasının ekte 

sunulduğu, bu yazıya eklenerek Bern Büyükelçiliği aracılığı ile Estonya Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderilmek üzere taslağı oluşturulan notanın da temize çekilmesi ve 

Bakanlık Makamınca imza edildikten sonra Eston makamlarına gönderilerek, Estonya 

Hükümeti’nin gönderilen notayı kabulüne dair Bern Büyükelçiliği’nin bilgilendirme 

yapması talimatı verilmişti.  Yazıda ayrıca, Paris Barış Konferansındaki Osmanlı 

Heyetinden temin edilen 2 Haziran 1922 tarih ve 269/1203 sayılı yazıyla, bu işe dair 

Stokholm Büyükelçiliğinde bulunan 24 Mayıs 1922 tarih ve 79/417 numaralı resmi nota 

üzerine İstişare Odasına yazılmış 1 Ağustos 1922 tarihli ve 42915/42969 numaralı 

mezkure ile takdim kılınan Osmanlı Devleti ile Estonya Konsüller/Konsolosluk 

(Şehbenderlik) Protokolü projesinin adının “Konsolosluk Protokolü” olmak üzere 

değişikliğe uğramaksızın (bila tebdil) Bern Büyükelçiliği’ne gönderilerek, Devletin resmi 

kayıtlarına (tahrirat-ı âli nezaret Penahiye) ilavesi emri verilmişti. Bu hususlarda 

gereğinin yapılması için Bakanlık makamının takdirine bağlı olarak ait olduğu şubeye 

emir verilmesi istenmişti.268  

Hukuk Müşavirliği’nce, Bakanlık makamına gönderilen 24 Eylül 1922 tarih ve 

35046/170 ve 43282 istişare numarasıyla kaleme alınan 5 Ekim 1922 tarihli yukarıda 

içeriği belirtilen yazıya ek olarak, aynı tarih ve aynı sayılı bir yazı daha göndererek; daha 

                                                           
268 BOA, Belge No; 2729-034-02; Bu yazı, 24 Eylül 1922 (1338) tarih ve 35046/170 ve 43282 istişare 

numarasıyla kaleme alınmıştır. 



112 

 

önceki yazışmada Konsolosluk protokolü hakkında gereğinin yapılması hususunda 

Bakanlığın ilgili dairelerine emir verilmesi Bakanın onayına sunulmuştu. Söz konusu ek 

yazıda ise bu defe da; Bern Büyükelçiliği’ne hukuki değerlendirme sonrası gönderilecek 

olan yazının müsveddesinin daha önce makama sunulduğu, gerekli düzenlemeler 

sonrasında müsveddenin tekrar yazılarak Estonya Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmek 

üzere hazırlanan yazının Bern Büyükelçiliği’ne gönderildiği, ancak; Paris’teki Osmanlı 

Heyeti, Bern ve Stokholm sefaretlerinden alınan yazıların Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliği 

tarafından değerlendirilmesi çerçevesinde, Osmanlı Devleti ile Estonya Devleti 

konsolosluk protokolü projesinin adının konsolosluk protokolü (şehbenderlik protokolü) 

olmak üzere değiştirilmesinin uygun görülmesi halinde Eston makamlarına gönderilmek 

üzere, Bern Büyükelçiliği’ne gerekli talimatın gönderilmesinin Bakanlık makamına arz 

edildiği anlaşılmaktaydı.269 Bu yazı ile 24 Eylül 1922 yazıdaki Eston makamları ile 

gerekli teması kurması, notaların teslimi ve alınan cevapları Bakanlığa iletme konusunda 

Bern Büyükelçiliği’ne talimat verilmesi hususunun yer almaması nedeniyle aynı tarihte 

ek bir yazı gönderilerek Bern Büyükelçiliğine imzalanacak konsolosluk protokolünde bir 

değişiklik olması halinde de gereğinin yapılması için Bakanlık Makamından yetki 

alınmıştı.  

Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliği tarafından, Bakanlık makamına gönderilen 14 Ekim 

1922 tarih ve 43116 sayılı istişare numarasıyla Estonya Devletinin iştirakine dair Bern 

Büyükelçiliğinden alınan 15 Temmuz 1922 tarih ve 7556/551 sayılı yazının 

değerlendirilmesine ilişkin görüş yazısında, Brest-Litovsk antlaşmasıyla ayrı bir devlet 

olarak tanımasının önü açılan ve toprakları işgalden kurtulan ve 2 Şubat 1920 tarihinde 

Rusya ile imzaladığı Tartu Barış antlaşmasıyla müstakil bir sıfat kazanan Estonya Devleti 

İstanbul’a bir temsilci gönderdiği ve bu temsilci tarafından 23 Eylül 1921 tarihinde resmi 
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bir talep ile Estonya devletinin Osmanlı Devleti tarafından da tanımasını istediği 

hatırlatılmaktaydı. Bu çerçevede, Paris Barış Konferansındaki Osmanlı Heyetinden, Bern 

ve Stokholm Büyükelçiliklerinden Estonya hakkında malumat istenilmiş elde edilen 

belge ve belgelerin Hukuk Müşavirliğinde değerlendirilmiş olup; 1 Ağustos 1922 tarihli 

hukuki görüşlerde; Estonya’nın bağımsız müstakil bir devlet olarak hukuken 

tanınabileceği belirtilmişti.270   

Çünkü Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak Rusya’da dahil olmak üzere 

Milletler Cemiyeti üyesi 51 ülke tarafından kabul edilmişti. Fakat önceki yazılarda 

Estonya devleti ile bir konsolosluk protokolü imzalanmadığı için siyasi ve diplomatik 

ilişkiler kurulamadığından Osmanlı Devleti tarafından tanınmış olmadığı bildirilmişti.  

Bununla birlikte; Estonya, Osmanlı Hükümeti’nce (5’inci Damat Ferit Paşa Hükümeti)  

imzalanan ancak onaylanmayan 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Barış Antlaşması’nın ortaya 

çıkardığı devletler hukukuna göre bir bilgi bulunmamakla birlikte,  Osmanlı Devleti 

tarafından imza edilen Brest-Litovsk Antlaşması’yla Estonya devletinin bir şekilde 

tanınmış olduğunu, sonrasında Estonya’nın kendisinin 30 Kasım 1920 tarihinde 

Madrid’de imzalanan Dünya Posta Genel Antlaşmasının aslı ile belgelerin mektup ve 

posta kutusu ve kolilerin teatisine dair düzeltme sureti ve posta paketlerinin nakline dair 

antlaşmaya katılması hususunda herhangi bir çekinceye gerek olmaksızın tercümesi ve 

aslı İçişleri Bakanlığına gönderilen, İsveç Hükümeti’nin 13 Temmuz 1920 tarihli Notası 

ile ve tercüme sureti çerçevesinde, Estonya’nın Madrid’de yapılacak posta antlaşmasına 

katılması hususunda antlaşmaya katılan diğer devletlerle aynı şekilde hareket edilmesi, 

Estonya’ya karşı diğer ülkelerin tavırları ile benzer bir tutum sergilenmesinin Posta 

Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğüne bildirilmesi ve Dahiliye nazırlığına da konu 

                                                           
270 BOA, Belge No; HR_HMŞ_İSO_123-14-15-01. Bkz. 1 Ağustos 1922 tarih ve 42915 ve 42969 sayılı 

hukuki görüşler. 
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hakkındaki uygun mütalaanın iletilmesi kararlaştırılmıştı. 271  Estonya 26 Ağustos 1919 

tarihinde Uluslararası Posta Birliği üyesi olmuştu. 272 

Bu çerçevede, gerek Brest-Litovsk, gerekse de Posta Sözleşmesine Estonya’nın 

katılmasına engel olunmaması ve diğer ülkelerin tavrına benzer bir tavır sergilenmesinin 

de Estonya’nın dolaylı olarak tanındığının bir göstergesi olduğu anlaşılmıştı. Bu yazıdan 

da anlaşıldığı üzere,  Estonya Devletinin bağımsız bir devlet olarak tanınması için 

ayrıntılı olarak yapılan araştırma ile Estonya devletinin Devletler Genel Hukukuna göre 

bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesi için gereken şartlara haiz olduğu, Rusya ve 

Milletler Cemiyeti üyesi 51 ülke tarafından tanındığı, tanınması için hukuki bir mani 

olmasa da bir konsolosluk protokolü imzalanarak siyasi ve diplomatik ilişkilerin 

kurulması gerektiği bu yönde de harekete geçildiği belirtilmişti. Söz konusu yazıda, 

Osmanlı Devlet geleneğine göre, bu kadar araştırma yapılsa da, aslında Osmanlı 

Devleti’nin Brest-Litovsk antlaşmasını imzalamak ile Estonya Devletinin varlığını zaten 

kabul etmiş olduğunu, ayrıca 30 Kasım 1920 tarihinde Madrid’de yapılacak Posta 

Sözleşmesinin tarafı olması hususunda bir çekince beyan edilmemesi ve diğer taraf 

devletler ile aynı tutumun sergilenmesi nedeniyle Estonya’nın zımni olarak dolaylı olarak 

halihazırda tanınmış olduğunun altı çizilmekteydi. 

    Osmanlı Devleti yıkılmanın arifesinde dahi olsa da, köklü bir devlet geleneğine, 

etkin bir diplomasi kültürüne ve derin bir hukuki değerlendirmeye sahip olduğu 

anlaşılmaktaydı. Çünkü Osmanlı Devleti’nin, Estonya’yı tanıma sürecine bakıldığında; 

Osmanlı Devleti Estonya’yı salt bir siyasi kararla veya başka herhangi bir siyasi menfaat 

nedeniyle tanımamıştı. Osmanlı Devleti köklü devlet geleneğinin oluşturduğu kültür, 

bürokratik, diplomatik, siyasi dengeler ve uluslararası hukuk çerçevesinde Estonya’yı 
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bağımsız bir devlet olarak tanımıştı. Osmanlı devleti Estonya’yı belli kriterlere göre 

yaptığı değerlendirmeler neticesinde 23 Ocak 1924 tarihinde hukuken ve resmen 

tanımıştı. Osmanlı Devleti:  

 Estonya’yı tanıyan başka devletler olup olmadığı, 

 Estonya’yı komşusu olan ve bir dönem hükmü altında olan Rusya’nın 

tanıyıp tanımadığı, 

 Uluslara arası bir bağımsızlık bildirisi olup olmadığı, 

 Uluslararası toplantılara katılıp katılmadığı,  

 Bir bayrağı, marşı ve resmi Eston dili olup olmadığı, 

 Anayasası, meclisi, siyasi partileri olup olmadığı,  

 Ekonomik olarak hür bir bütçesi olup olmadığı,  

 Ekonomik münasebette bulunulursa ekonomik zenginlik kaynakları olup 

olmadığı, 

 Komşuları ile olan münasebetlerinin nasıl olduğu; 

 Milletler Cemiyetince tanınıp tanınmadığı 

 Tanınmasında hukuki ve akdi bir engel olup olmadığı, 

 Devlet sınırlarının hangi alan içerisinde kaldığı,  

 Ekonomik bağımsızlığı olup olmadığı 

 Devleti ve ekonomiyi idare edecek bir devlet yapılanması olup olmadığı 

Gibi bazı kriterleri esas alarak yaptığı değerlendirme sonucunda uluslararası hukuk 

çerçevesinde Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınabileceğine karar vermişti. Bu 

durum Osmanlı Devleti’nin köklü bir devlet geleneğine sahip olmasından kaynaklandığı 

düşünülmekteydi. 
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 Bu çerçevede, Türkiye, Estonya’nın müstakil bir devlet statüsü için gereken 

şartları taşıdığına kanaat getirerek, Osmanlı Devleti’nin Estonya’yı bağımsız bir devlet 

olarak tanıma için ön şart olarak kabul ettiği konsolosluk protokolünü 1922 yılında 

Estonya ile imzalamıştı.  Estonya ile yapılan konsolosluk protokolünden sonra, Osmanlı 

zamanında başlayan bu tanıma süreci Türkiye Cumhuriyeti tarafından 23 Ocak 1924 

tarihinde Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanımasıyla tamamlanmıştı. Söz konusu 

8 Mart 1924 tarihli tanıma yazısı, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği aracılığıyla 

Estonya’nın Moskova Büyükelçisi Ado Birk’e 10 Mart 1924 tarihinde ileterek, 

Estonya’yı resmen tanımıştı.273 Burada Türkiye’nin Estonya’yı Moskova Büyükelçiliği 

üzerinden tanıması da önemli bir ayrıntı olarak değerlendirilmekteydi. 

 

1.2.2.Türkiye İle Estonya Arasındaki Konsolosluk Protokolü (Ocak 1924) 

 

 

Türkiye’nin Estonya’yı tanımasının ardından, siyasi ilişkilerin kurulması ve 

Estonya’nın siyasi temsilcilik açması ve diplomatik temsilci görevlendirmesi için 

Osmanlı Devleti Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda, Estonya’nın en 

çok kayırılan ülke muamelesi hakkından faydalanmaması için bir konsolosluk protokolü 

imzalanması yoluna gidilmesi gerektiği belirtilmişti. Bu çerçevede, Osmanlı Hükümeti 

ve Estonya Cumhuriyeti Hükümeti, arasında siyasi ilişkiler kurmak için gerekli olan 

konsolosluk protokolünün tesisi için, Osmanlı Devleti adına Bern sefiri; Estonya devleti 

adına ise yine Bern’deki temsilcisi görevlendirilmişti.  

Osmanlı İmparatorluğu Heyeti Vükelanın Estonya’nın tanınması ve 

temsilciliğinin kabulü hakkındaki değerlendirmesine ilişkin aldığı kararda, Estonya 

                                                           
273 Dilek, a.g.m, s.12.; Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e., s.13. 
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Hükümeti tarafından, yetkili olarak İstanbul’a gönderilen Aleksander Hellat’ın siyasi 

mümessil sıfatıyla kabulü ve hükümetler arasında siyasi ilişkilerin kurulması ve 

Estonya’nın müstakil bir devlet olabilmesi için sahip olması lazım gelen şartları ve 

sebepleri kazandığından ve bağımsızlığının Rusya Devleti, Milletler Cemiyeti ile 

cemiyete üye 51 devlet tarafından kabul edilen Estonya Devletinin, Osmanlı Devleti 

Hükümeti’nce de tanınması için hukuki ve akdi açısından bir engel olmadığı 

belirtilmekteydi. Söz konusu yazıda, bu cihetle, Osmanlı Devletinin Estonya’yı bağımsız 

bir devlet olarak ilk tanıyan devletlerarasında yer almakta olacağı,  ancak siyasi, 

diplomatik ilişkilerin tesisi ve Aleksander Hellat’ın Estonya Devletinin Osmanlı nezdinde 

siyasi temsilci sıfatının kabulünden önce, taraf devletlerin konsolosluklarının açılması 

hususunun kabulü ile bunların Devletler Genel Hukuku çevresinde, karşılıklılık ilkesine 

uygun olarak yetkilendirilmelerini tayin edecek bir konsolosluk protokolünün 

imzalanmasının gerekli olduğu belirtilmekteydi.274 Bu hukuki görüşe binaen, önceden 

Başbakanlık makamının müsaadelerine sunulduğu üzerine Meksika, Arjantin, Polonya ve 

Ukrayna Hükümeti’ne teklif edilmiş olan konsolosluk protokolünün Estonya Hükümetine 

de teklif edilmesi ve kabulünden sonra Estonya Hükümeti’nin tanınması hususlarının 

Mebusan Meclisinde yazıya gerek kalmadan alınan kararın ifası muktezası çerçevesinde, 

Dışişleri Bakanlığına, Başbakanlığın işaret edilen emrinin yerine getirilmesi hususunda 

takdirin makama ait olduğu belirtilmişti.275  

Ahmet İzzet Paşa Hazretleri,  Osmanlı İmparatorluğu, Bern Orta Elçiliğine 43282 

Hukuk Müşavirliği numaralı gönderdiği yazıda Bakanlar Kurulu’nun bu yeni Estonya 

Hükümeti’nin düzenli kuruluşu, oluşumu ve işleyişi sebebiyle ve birçok devletin, bilhassa 

Rusya'nın da Estonya’nın bağımsızlığını çekincesiz teyit etmiş olması sebebiyle bu ülkeyi 

tanımaya karar verdiği ifade edilmekteydi. Bununla birlikte, gelecekteki güçlükleri 

                                                           
274 BOA, Belge No; MV_224-105-01-001; 
275 BOA, Belge No BEO_004720_353980_002_001; BOA, Belge No BEO_004720_353980_002_002. 
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önlemek amacıyla, Bakanlar Kurulu bu tanımanın bir Konsolosluk Protokolünün önceden 

akdedilmesi şartına bağlanmasının gerekli olduğunu düşünmekteydi. Ve bu hususta Bern 

Orta Elçiliğini protokolün imzası ve teatisi için yetkilendirdiğini ve bir protokol taslağı 

hazırladığını dile getirmekteydi.276 

Türkiye ile Estonya arasında imzalanan Konsolosluk Protokolü şu şekildeydi; 

Protokolün birinci maddesine göre; Osmanlı Devleti ve Estonya Devleti karşılıklı 

olarak diğer ülkede bütün limanlara ve ticari yerlere diğer ülkelerin benzer memurları ile 

başkonsolos ve konsolos ve konsolos yardımcısı atama hakkını tanıması 

kararlaştırılmaktaydı. 277 

Protokolün ikinci maddesine göre; Osmanlı Devletinin, Estonya Devletindeki 

başkonsolosu, konsolosu ve konsolos yardımcısı ile Estonya Devleti’nin Osmanlıdaki 

başkonsolosu, konsolosu ve konsolos yardımcısı, karşılıklılık temelinde ve kamu hukuku 

kurallarına uygun olarak kendilerinin fonksiyonlarını ifa etmek için mevcut protokolü 

imza ettiklerini, Estonya’nın Osmanlı topraklarındaki Başkonsolosluğu’nda görevli 

Başkonsolosları, konsolosları ve yardımcı konsollarının, herhangi bir nedenle, herhangi 

bir bahane altında, kapitülasyon rejimine veya tanınan konsolosluk yetkilerinin gücüne 

dayanarak konsolosluk görevlilerinin kâr etmeye veya sahip olduğu olağanüstü rejimin 

kötüye kullanılmasını yasaklanmaktaydı. 278 

Protokolün üçüncü maddesine göre; imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek olan 

bu protokolün Yüksek Sözleşmeci Taraflar arasındaki bir konsolosluk sözleşmesinin 

sonuçlanıncaya kadar, taraflardan biri bu tarihten önce bile feshini diğerine bildirmedikçe 

                                                           
276BOA, HR_SYS__02729_00034_003; BOA, HR_SYS__02729_00034_004;  

BOA, HR_SYS__02729_00034_005;BOA,HR_SYS__02729_00034_007; 
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protokolün geçerli olmaya devam edeceğini belirtmişti.279 Bu konsolosluk Protokolü 28 

Ocak 1924 tarihinde imzalanmıştı.280 

Böylece, Osmanlı Devleti Dışişleri Bakanlığı ve Bab-ı Ali Kurumu, Estonya’nın 

bağımsız bir devlet olarak tanınması hususunda, gerekli istişareler ve elde ettiği bilgi, 

belge ve yazışmalar çerçevesinde aldığı kararlar neticesinde, Estonya ile konsolosluk 

protokolü imzalanmadan siyasi ilişki kurulmaması yönünde bir karar almıştı. Çünkü 

Osmanlı Devleti, Estonya’nın konsolosluk protokolü imzalanmadan tanınması ve siyasi 

ilişki tesis edilmesi halinde en çok kayrılan ülke muamelesinden faydalanmayı talep 

edeceğini, bununda Osmanlı Devleti’nin lehine olmayacağını düşünmekteydi. Bu karar 

doğrultusunda da 28 Ocak 1924 tarihinde Estonya ile bir konsolosluk protokolü 

imzalamıştı. Böylece, Osmanlı devleti, bir ülke ile siyasi, diplomatik ve konsüller ilişki 

kurarken, ileri sürdüğü, konsolosluk protokolü imzalanması uygulamasına, Estonya 

devletini tanıma ve diplomatik ilişkiler kurma sürecinde de devam etmişti. Böylece hem 

uzun süredir uyguladığı teamüllerini yerine getirmiş, hem de uluslararası ilişkilerde elini 

rahatlatmış bir uygulamanın avantajını elde etmişti. Osmanlı Devleti’nin Estonya ile 

siyasi ve diplomatik ilişki kurulmadan önce bir konsolosluk protokolü, imzalanması 

yönünde aldığı karar aslında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarafından yerine 

getirilmişti. Osmanlı Devlet geleneği ve diplomasi kültürü Osmanlı’dan yeni kurulan 

Türkiye Devletine geçtiği söylenebilmekteydi. Böylece Estonya’nın bağımsız bir devlet 

olarak Osmanlı Devleti zamanında başlayan tanıma süreci Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

zamanında tamamlanmıştı. Türkiye’nin bu tanıma kararı Osman Devlet mekanizmasında 

alınan kararlara uygun olarak gerçekleşmişti.  
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1.2.3. Türkiye’nin Estonya’yı Tanımasının Paevaleht Ve Vaba Maa Gazetelerindeki 

Yansımaları (1921-1924) 

 

Estonya ve Türkiye’nin emperyalist güçlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi 

yakın tarihlere denk gelmekteydi.  Estonya’nın, bağımsızlık savaşı 1918-1920 tarihleri 

arasında gerçekleşmiş iken, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi de 1918-1923 tarihleri 

arasında gerçekleşmişti. Bunun yanında, 23 Nisan 1919 tarihinde, Estonya Konser 

Salonunda, Estonya Anayasası ve Meclisi yürürlüğe girmiş iken Türkiye Büyük Millet 

Meclisi de bundan sadece 1 yıl sonra yine aynı günde 23 Nisan 1920’de resmen açılmıştı. 

Görüleceği üzere her iki ülkenin ulusal meclisleri aynı günde 23 Nisan tarihinde açılmıştı. 

Türkiye ve Estonya arasındaki benzerlik sadece bu değildi, bunun yanında iki ülke aynı 

dil ailesinden gelmekteydi.281 Estonya Kurucu Meclisinin 23 Nisan 1919 açılmasından 1 

yıl sonra 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile birlikte 

Estonya basını Türkiye, Mustafa Kemal ve Türk kurtuluş mücadelesini yakından 

izlemekte ve Eston halkını bilgilendirmekteydi.282  

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri başlatma girişimi, ilk olarak 1921 yılında 

Estonya’nın gönderdiği diplomatik notaların Osmanlı’ya iletilmesiyle başlamıştı. 

Estonya Devleti bu nota yazısıyla, Estonya devletinin Osmanlı Devleti tarafından 

tanınarak, Aleksander Hellat’ın Estonya Devletinin Olağan Üstü Elçisi ve Tam Yetkili 

Murahhası olarak kabul edilmesini (21 Haziran 1921 ve 23 Eylül 1921 tarihli mektuplar) 

Osmanlı Devleti Dışişleri Bakanı Ahmet İzzet Paşa’dan talep etmekteydi.283 Yazının 

devamında, Bolşeviklerle olan savaşın çeşitli şekillerde 1 yıl daha kesintisiz sürdüğü, 2 

Şubatta Estonya ile Rusya’nın barış sağladığını ve yapılan barış antlaşmasıyla birlikte 
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Rusya’nın Estonya toprakları üzerindeki haklarından tamamen vaz geçerek Estonya’yı 

bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdığı, Estonya sonunda bağımsızlığını 

kazandığını, ancak bu seferde bağımsızlığı kazanmak kadar zor olan devletin teşekkül 

ederek fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlamak ve bu çerçevede ülkede hayatı 

normale döndürmek hedefine yöneldiğini, diğer yandan da Milletler Cemiyeti Genel 

Kurulunun 26 Ocak 1921 tarihli toplantısında İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve 

Belçika’nın Estonya devletini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdığını, bu tanıma 

eyleminin diğer Avrupa devletleri tarafından da devam edildiğini, Çekoslovakya (Çekya), 

Sırbistan ve Bulgaristan haricinde diğer Avrupa ülkelerinin Estonya’yı bağımsız ve 

müstakil bir devlet olarak tanıdığını ifade etmişti. Söz konusu yazıda Hellat ayrıca, 

Estonya halkının bağımsızlığını, varlıklarını ve egemenliklerini katı bir dille 

destelediğini, Estonya Devletinin Osmanlı Devleti ile diplomatik ve konsüller ilişkilerin 

tesisi ile siyasi alanda işbirliğinin geliştirilmesi için Estonya devletinin bu yöndeki 

teklifinin Osmanlı Devleti’ne iletmekten son derece müşerref olduğunu belirtmişti.284  Bu 

mektup sonrasında Türkiye Cumhuriyeti, Estonya Devletini hukuken ve fiilen 23 Ocak 

1924 tarihinde tanımıştı. Söz konusu tanıma mektubu, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi 

tarafından Estonya’nın, Moskova Büyükelçilisine 8 Mart 1924 tarihinde iletilmişti. 

Diplomatik ilişkilerin kurulmaya başlanmasından sonra 1 Aralık 1924 tarihinde 

Varşova’da iki ülke arasında dostluk antlaşmasının imzalanmasıyla ilişkiler hızlanmaya 

başlamıştı. Bu antlaşmada önalan ülke Türkiye olup, Varşova Büyükelçisi İbrahim 

Edhem Tali (Öngören) Bey Estonya’nın Varşova Büyükelçisi J.Leppik’e bir nota ileterek 

iki ülke arasında bir dostluk antlaşması imzalanması teklif edilmişti. Söz konusu notayı, 

Dışişleri Bakanı Karl Pusta kendi Hükümetine iletmiş, Eston Hükümeti’nin olumlu 

cevabının ardından iki ülke arasında dostluk antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşmanın bir 
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maddesi var ki; o da Türkiye’nin Baltık ülkelerini temsilen Riga’da; Estonya’nın ise 

İstanbul’da bir Konsolosluk açmasına izin vermekteydi. Türkiye’nin bu olumlu tavrı 

Eston basınında geniş yer bulmuş, Türkiye ve Mustafa Kemal hakkında ülkenin en önde 

gelen gazetelerinde haberler çıkmaya başlamıştı. 285  

Estonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, 21 Haziran 1921 tarihli ve 23 

Eylül 1921 tarihli Estonya Hükümeti’nin ve onun Türkiye’ye gönderdiği siyasi temsilcisi 

Aleksander Hellat’ın Osmanlı Devleti’ne ilettiği notalar ile başlamış, Türkiye’nin 23 

Ocak 1924 tarihinde Estonya’yı resmi olarak tanımasıyla pekişerek devam etmişti.  

Estonya’nın bağımsızlığını tanıdığını kabul eden Türkiye’nin resmi tanıma yazısı 8 Mart 

1924 tarihinde Türkiye’nin Rusya Büyükelçiliği vasıtasıyla Estonya’nın Rusya’daki 

Büyükelçiliğine iletilmiş, böylece Türkiye Estonya’yı resmi olarak bağımsız bir devlet 

olarak tanıyan ilk ülkelerden birisi olmuştu.  

Türkiye tarafından Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınması, Eston 

basınında geniş bir yer bulmuştu. Türkiye’nin bu hareketine Eston basını coşkuyla, 

karşılık vererek, Estonya’da neşredilen 30/03/1924 tarihli “Päevaleht” gazetesindeki 

habere göre; Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi, Türkiye’nin 23 Ocak 1924 tarihinde, 

Estonya’yı müstakil bir devlet olarak gördüğüne ilişkin aldığı kararı 8 Mart 1924 tarihli 

bir mektupla, Estonya’nın Moskova Büyükelçisi Ado Birk’e iletilmişti. Türkiye’nin 

Estonya’yı resmi olarak tanımasından sonra Eston Dışişleri Bakanlığı’nın, Türk 

Hükümeti ile diplomatik ilişkiler kurmak için adımlar atmaya başlayacağını söyleyerek 

iki ülke arasında bir de ticaret güzergahının oluşmasının da beklendiği belirtilmişti.286  

Bunun yanında, Vaba Maa gazetesinde çıkan haberde, Dr. A. Liin tarafından 

kaleme alınan bir diğer makalede, Türkiye’nin Estonya’yı yasal olarak tanıyan ilk 
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ülkelerden biri olduğu, şartlar nedeniyle geciken bu adımın, Estonya ile Türkiye arasında 

ilişkileri kökleştirecek bir milat olduğu, Türkiye’de geçirdiği birkaç yıla rağmen hayatın 

derinliklerine nüfuz etme şansı yakaladığı, Avrupalıların sözde “Hasta Adam” dedikleri 

Türk Devletinin hiç de bu isme uyun olmadığı, yinelenen savaşların ve iç bozuklukların 

olduğu her ülkenin omurgasında bir bozulma olmasının kaçınılmaz bir olgu olduğu, ancak 

Türkiye’nin güçlü olduğu ve güçlü kalmaya devam edeceği, Türk liderlerin ve aydınların 

etrafında 7 milyon Türk olduğunu bahsetmişti. Haberde, dil açsından Türkler ile 

Estonyalıların akraba olduğu benzer birçok kelime olduğu, Türkçe yazmak için önce 

konuşmanın öğrenmenin faydalı olduğu çünkü konuşulduğu gibi yazıldığı, bazı seslerin 

Arapçadan geldiği gibi bazı bilgilere de haberde yer verilmişti.287   

Yine, Päevaleht Gazetesinin 29/01/1924 tarihli sayısında “De Jure Türgilt” 

başlıklı haberde, Türklerin Estonya’yı tanıdığına ilişkin haberin Moskova elçiliği 

aracılığıyla Estonya’nın Moskova Elçisine iletildiği, bu sayede iki ülke arasında organik 

ilişkilerin kurulması ve Estonya’da temsilcilik açılmasının yolunun açıldığı, İsmet 

Paşa’nın bu durumun iletilmesini Türk Büyükelçiden istediği,  bunun doğal sonucu olarak 

Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurulması için Dışişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği, 

ancak şu an ortak bir kararın olmadığı, şu an için bunun sorun teşkil etmediği,  ancak bu 

tür bir ilişkinin Letonya gibi yakın komşular ile ilişki kurmaya benzemediği şeklinde bir 

habere yer verilmişti.288  

Yine 29 Ocak 1924 tarihli Päevaleht gazetesinde “Türgimaa Eestti de Jure 

tunnistanud” başlıklı haberde Türkiye’nin Estonya’yı resmen ve hukuken tanıdığı, 

Mustafa Kemal isminin tüm dünyada ün kazandığı, onun organizasyon ve iradesi gücü ve 

zekası sayesinde yıllarca süren savaşlardan, Türk halkını kurtararak başka kimsenin 
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sağlayamayacağı şekilde Türk halkına fayda sağladığı, Türk halkına özgürlük getirdiği, 

onu sadece Türk halkının değil, İslam dünyasının da onu bir kurtarıcı olarak gördüğü, 

esas bakılması gereken noktanın Mustafa Kemal’in aşıladığı ve Türk milletine özgürlüğü 

getiren bu büyük savaşı kazandıran ulusal gelişme ideolojisinin olduğu, bu arada ayrıca 

Batılı ülkelerin İslam toplumuna yaptığı ideolojik dayatmalarında patladığının görüldüğü 

belirtilmişti. Haberde ayrıca, Mustafa Kemal’in 43 yıl önce Selanik’te bir tüccarın oğlu 

olarak dünyaya geldiği, çocukluğundan beri, onun diğer akranlarından hep farklı olduğu, 

keskin bir zekaya sahip olduğu, Şemsi Efendi ilkokulunda okula başladığı, okulun ilk 

yılında babasının öldüğü, annesinin fakirlik içerisinde çocuklarına bakmak zorunda 

kaldığı, annesinin erkek kardeşinin yanına taşınınca ekonomik durumunun değiştiği, 

kırsalda geçen hayatı boyunca Mustafa’nın serbest bir şekilde büyümesinin devam ettiği,  

daha sonra annesinin onu tekrar okula gönderdiği ve lise olarak askeri liseye başladığı, 

matematikte çok başarılı olduğu, aynı zamanda da çok güzel yazdığı, buradaki matematik 

öğretmeninin de adının Mustafa olduğu ve öğretmenin isimler karışmasın diye ona Kemal 

ismini verdiği böylece isminin Mustafa Kemal olduğu, burada genç arkadaşları ile 

Osmanlıya karşı sultan Abdülhamit’e karşı gizli planlar yaparken Sultanın bu isyan 

planını önceden öğrenmesi neticesinde Mustafa Kemal’in hapse girdiği ancak sonrasında 

hapisten çıktığı, sonra bir nevi sürgün olarak Suriye bölgesine atandığı, bu görevdeyken 

Mustafa Kemal’in memleketin aksaklıkları ile ordunun eksikliklerini daha yakınan 

gördüğü, burada güvendiği arkadaşlar ile “Vatan ve Hürriyet Cemiyetini” kurduğu, 

Beyrut, Yafa ve Kudüs’te bu cemiyeti genişlettiği, bir ara Selanik ve Mısır’a giderek 

burada şubeler açtığı, 31 Mart 1909 da İstanbul’da sultana karşı isyan çıktığı, Selanik’ten 

gelen ordunun hareket subayı olduğu ve isyanı bastırmak için İstanbul’a geldiği sonra 

sultanın tahtan indiği, Terakki Cemiyetiyle fikir ayrılığı yaşadığı için ayrıldığı, 

Arnavutluk’ta çıkan isyanı bastırmak için görevlendirildiği, Trablus’ta görevliyken de 

büyük başarılar elde etmiş iken, Balkan savaşlarının çıkması sonucu balkan cephesine 
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geldiği, Çanakkale savaşlarına katıldığı ve büyük başarılar gösterdiği, Damat Ferit 

Paşanın, Mustafa Kemal’i Anadolu’ya gönderdiği, bu fırsatı iyi değerlendiren Mustafa 

Kemal’in burada vatanın kurtulması için faaliyetlere başladığı, burada düşüncelerinin 

geniş kitlelerce kabul gördüğü, Mustafa Kemal’in bu faaliyetleri itilaf devletleri 

tarafından sakıncalı görülünce Sultana baskı yaparak Mustafa Kemal’in görevine son 

verilmesini istendiği, ancak Mustafa Kemal’in bu hareketten vaz geçmediği, Sivas’ta bir 

kongre toplayarak halka durumu anlattığı,  sonra Ankara’ya gelerek 23 Nisan 1920’de 

Meclisi açtığı ve aynı zamanda bir anayasa oluşturduğu ve kurtuluş savaşının başlattığı, 

Doğuda, Ermeni sorununu ve doğu sınırını hallettiği, güneyde ise İtalyanların ve 

Fransızların geri çekildiği, sonra İngiliz ve Fransızların desteklediği, Yunanlıların üzerine 

gittiği ve bunları bozguna uğratarak barış görüşmelerini yapmaya zorladığı ve barış 

görüşmeleri başladığı, sonrasında İstanbul’dan İngiliz ve Fransızların çekildiği ve 

Mudanya’da bir antlaşma yapıldığı sonrasında da Lozan’da bir dizi barış görüşmelerinden 

sonra başarı sağlandığı ve ülkeyi uluslararası arenada bağımsız ve hür bir devlet olmasını 

sağladığı, Atatürk’ün Batı karşısında büyük zafer kazandığı, Atatürk’ün bir kahraman 

olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin başkanı olduğu bilgilerine se haber 

verilmişti.289 

Estonya Devletinin siyasi Temsilcisi, olarak Aleksander Hellat’ı 

görevlendirdiğine ilişkin 21 Haziran 1921 tarihli Osmanlı Devleti’ne gönderdiği yazı ve 

Aleksander Hellat aracılığı ile Osmanlı Devleti’ne iletilen 23 Eylül 1921 tarihli yazılarla;  

Estonya’nın bağımsızlığının tanınması, Estonya ile siyasi ve diplomatik ilişkiler 

kurulması ve Aleksander Hellat’ın da, siyasi ve diplomatik temsilci olarak tanınması 

Osmanlı makamlarından talep edilmişti. Osmanlı Devleti Bab-ı Ali Hukuk Müşavirliği 

ve İstişare Odasının görüşleri doğrultusunda, Estonya, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 

23 Ocak 1924 tarihinde tanınmıştı. Estonya’nın tanınması hususunda alınan tarihi karar, 
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8 Mart 1924 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Moskova Büyükelçiliği üzerinden 

Estonya’nın Moskova Büyükelçiliği’ne iletilmekteydi. Estonya Devletini resmi olarak 

bağımsız bir ülke olarak hukuken tanımıştı.  Türkiye’nin Estonya’yı hukuken tanıması 

Eston basınında büyük yankı uyandırmıştı. 

 

 

1.3. TÜRKİYE-ESTONYA DOSTLUK ANTLAŞMASI (1 Aralık 1924) 

 

Estonya’nın bağımsızlığını kazanmasından sonra 1921 yılında Estonya’nın 

bağımsızlığının tanınarak iki ülke arasında siyasi ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi 

için Estonya Devleti tarafından Osmanlı’ya tayin edilen siyasi temsilcisi Aleksander 

Hellat tarafından, Osmanlı Devleti’ne yapılan başvuru sonrasında, Osmanlı Devleti’nin 

Estonya’yı Devletler Genel Hukukuna göre bir devlet olduğuna ve Estonya’nın 

tanımasının önünde hukuki ve ahdi herhangi bir mani olmadığına, kendi iç işleyişi 

çerçevesinde karar verdikten sonra, 23 Ocak 1924 (8 Mart 1924 tarihinde bu karar 

Estonya’nın Moskova Büyükelçiliğine iletilmiştir) tarihinde Estonya Devletini bağımsız 

bir devlet olarak tanımıştı. Bu resmi tanıma sonrasında bu defa Türkiye’nin girişimleri ile 

Estonya Devleti ile Türkiye arasında bir dostluk antlaşması imzalanması 

kararlaştırılmıştı. 

Diplomatik olarak atılan bu adımdan sonra 1 Aralık 1924 tarihinde Varşova’da iki 

ülke arasında dostluk antlaşması imzalanmasıyla ilişkiler pekiştirilmeye başlanmıştı. 

Antlaşma teklifi, Türkiye’nin Polonya Büyükelçisi Sadık İbrahim Tali Bey tarafından 

Estonya’nın Polonya Büyükelçisi Johan Leppik’e iletilmişti. Estonya’nın Varşova 

Büyükelçiliğinden Türkiye’nin dostluk antlaşması imzalama talebi Estonya Dışişleri 

Bakanlığına iletilmişti. Estonya Dışişleri Bakanı Karl Robert Pusta da 5 Kasım 1924 
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tarihinde Estonya Hükümeti’ne yazdığı resmi mektup ile Türkiye tarafından, Estonya ve 

Türkiye arasında bir dostluk antlaşması yapılması teklif edildiğini, bu antlaşmanın 

imzalanmasıyla birlikte Türkiye ile Estonya arasında diplomatik geçiş yolculuğuna 

başlanabileceğini, Türkiye’nin dostluk antlaşmasını imzalamadan normal bir diplomatik 

ilişkiye geçemeyeceğini, dostluk antlaşmasının yapılmasının kararlaştırılmasından sonra 

Türk Büyükelçisinin Hükümet tarafından ivedi olarak atanacağına inanılmakta olduğunu, 

dostluk antlaşmasına olumlu baktığını ve antlaşmanın imzalanmasını istediğini 

belirtmişti. Estonya Hükümeti’nin de dostluk antlaşmasını imzalamayı kabul etmesiyle, 

iki ülkenin Polonya nezdindeki Büyükelçileri İbrahim Tali ile Johan Leppik arasında 

dostluk antlaşması imzalanmıştı. Bu dostluk antlaşmasında dikkati çeken bir nokta var ki 

oda ilişkilerin geliştirilmesi için 1929 yılı içerisinde taraf ülkelerin ikisinin de karşılıklı 

olarak diplomatik temsilciliklerinin açılması öngörülmekteydi. Bu maddeye göre 

Türkiye’nin Baltık temsilciliğini Riga’da elçilik seviyesinde, Estonya’nın da İstanbul’da 

Konsolosluk seviyesinde bir diplomatik misyon açması kararlaştırılmıştı.290  

Bu çerçevede, Estonya Cumhuriyeti, olağanüstü elçisi ve tam yetkili murahhas 

olarak Varşova’daki elçisi Johan Leppik’i Türkiye ile yapılacak olan dostluk 

antlaşmasında görüşmeci, müzakereci ve imzacı olarak 21 Kasım 1924 tarihinde Dışişleri 

Bakanı Karl Pusta tarafından yetkilendirilmişti.291  

Buna mukabil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Estonya ile yapılacak dostluk 

antlaşması için görüşmelere katılmak, müzakere yapmak ve imza koymak amacıyla 9 

Ekim 1924 tarihinde Sadık İbrahim Tali Bey, Gazi Mustafa Kemal tarafından 

görevlendirmişti. Mustafa Kemal Atatürk, söz konusu görevlendirme yazısına: “Bu 

mektubu gören herkese selam olsun” diyerek başlamıştı. Atatürk, İbrahim Tali Bey’in 
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Türkiye Devletinin ve Dışişleri Bakanlığının, Varşova’daki tam yetkili murahhası 

olduğu, kendisinin kapasiteli, yetenekli ve tecrübeli bir memur olduğu ifade etmişti. 

Atatürk, İbrahim Tali Bey’i Estonya Cumhuriyeti Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti arasında yapılması planlanan dostluk antlaşmasında görüşmeci, müzakereci ve 

imzacı olarak yetkilendirdiğini, Eston makamlarına bildirmişti. 292 

 Böylece Mustafa Kemal Atatürk tarafından Varşova Büyükelçisi İbrahim Tali 

Bey, Estonya devlet Başkanı Karl Pusta tarafından da Estonya’nın Varşova Büyükelçisi 

Johan Leppik dostluk antlaşmasında müzakereci ve imzacı olarak görevlendirilmişti. 

Türkiye ve Estonya arasında 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan dostluk antlaşması Eston 

basınında da kendisine yer bulmayı başarmıştı. 

Estonya’da faaliyet gösteren “Päevaleht” gazetesi, 18/07/1925 tarihli sayısında 

Estonya ve Türkiye arasında imzalanan dostluk antlaşmasının, Estonya Parlamentosunda 

19 Haziran 1925 tarihinde onaylanmasına ilişkin olarak yapılan oylamaya yer vererek,  

antlaşma çerçevesinde ekonomik ilişkilerdeki muhtemel gelişmelere ilişkin bir 

değerlendirme yazısı kaleme alınmıştı. Söz konusu yazıda Estonya Meclisinin 19 Haziran 

tarihinde onaylandığı ve onaylanan Estonya ile Türkiye arasında imzalanan 1 Aralık 1924 

tarihli Dostluk antlaşmasının 8 Temmuz 1925 tarih ve No:115/116 sayılı Estonya Resmi 

Gazetesinde yayınlandığı, bu antlaşmanın iki ülke ve ülke halkları arasında barış ve 

sürekli dostluk ilişkilerinin kurulması ve sonrasında uluslararası hukuk ve genel kamu 

prensiplerine uygun olarak diplomatik ilişkilerin ve diplomatlar arasında görüşmelerin 

çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı, dostluk antlaşması kararından sonra iki ülke 

arasında nasıl bir ekonomik ilişki kurulabileceğine bakılması gerektiği, Ekonomi ve 

Ticaret Bakanlıklarına göre bundan sonraki sürecin bu şekilde olması gerektiği 

belirtilmekteydi. Ayrıca yazıda, Türkiye topraklarının önemli bir ham madde üreticisi 
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konumunda olduğu, bunun yanında Avrupa’nın tüketim malları işinde de yüksek ilgi 

gördüğü bu durumun, Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki bir dizi anlaşma ile kabul 

edildiği, iki ülke arasındaki ekonomik etkileşime bakılırsa mantıklı soyut önemli izler 

görülebileceği, Türkiye’den Estonya’ya, ham pamuk ve tütün, Estonya’dan Türkiye’ye 

de kibrit, çimento vs. gibi mallar satılabileceği, Estonya’nın İngiltere’den yaklaşık 2.2 

milyon ton pamuk ithal ettiği, Estonya’nın pamuk endüstrisinin yaptığı üretimi ihraç 

ettiği, daha az gelişmiş olan Türk pamuk endüstrisinin, ürünlerinin Estonya’da bir ticaret 

ürünü olmasının doğal olduğu, yani Türk pamuğunun ithal edilerek Estonya 

fabrikalarında işlenebileceği, Türkiye’de memurlar ve diğer çalışanların yurtiçinde 

üretilen kıyafetleri giyme zorunluluğunu ortaya koyan bir yasa olduğu, ancak 

Türkiye’deki fabrikaların 300.000 kişiyi donatmasının mümkün olmadığı, Türkiye’nin 

kıyafet almaya devam etmesi gerektiği, İstanbul’da İngiliz kıyafetlerinin boy boy 

reklamının yapılmasının da bunun bir göstergesi olduğu, Ayrıca Türk tüccarların 

Rusya’dan (Nizhny Novgorod şehrinden) kıyafet aldığı, kısacası Türkiye’nin artan tekstil 

talebinin bir kısmının Estonya’dan karşılanabileceği, her durumda Estonya ve Türk 

malları arasında bir etkileşim olduğu dile getirilmişti. Yazıda Türkiye’nin pamuk üretimi 

üzerine özellikle vurgu yapılarak, Aden Valley pamuklarının tekrar kara borsa olacağı 

çünkü İngiliz fabrikalarının Aden pamuğunu çok miktarda aldığı yazılmıştı. Gazete 

haberinde Türkiye’den Estonya’ya ithal edilebilecek bir diğer ürün olan tütün üzerinde 

de durulmaktaydı. Estonya’nın 1924 tarihinde ithal ettiği 797.383 kilogram tütünün, 

13.069 kilogramının Türkiye’den geldiği, sadece %5.4’lük kısmının diğer ülkelerden 

ithal edildiği, burada gelişmeye açık büyük bir potansiyel olduğu dile getirilmişti. İlave 

olarak, Türkiye’nin Estonya’ya bitkisel yağ ve meyve ihraç edilebileceği, Türkiye’nin 

ekonomik ve siyasal hayatının en önemli parçası olarak, Ankara’nın kendisini göstermeye 

devam ettiği, bunun yanında İstanbul’un görünüşte daha Avrupalı bir hale geldiği, 

bununla birlikte, Ankara’daki yaşamın akılda tutulması gerektiği, Türkiye’nin 1924 
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yılında 145 milyon sterlin ithalat, 84 milyon ithalat yaptığı bilgilerine yer 

verilmekteydi.293  

Letonya’nın Tallinn Elçisi J.Seskis hazırladığı 6 Aralık 1924 tarihli raporda, 

Estonya Dışişleri Bakanı Karl Pusta’nın Türkiye ile Estonya arasında da 1 Aralık 1924 

tarihinde bir dostluk antlaşması yapıldığı bilgisini paylaşmıştı. Pusta yapılan antlaşmanın 

Sovyetler Birliği tarafından hiç de hoş karşılanmadığını bu antlaşmanın önemli bir 

antlaşma olduğunu Çünkü Türkiye’nin Rusya’nın ilgisini çeken bir ülke olduğunu ve Rus 

dış politikasında Türkiye’nin önemli olduğunu dile getirmişti.294 

Eston makamlarında, dostluk antlaşmasının arkasından bir ticaret antlaşmasının 

da yapılarak bu yönde ekonomik ilişkilerinde geliştirilmesine yönelik bir beklentinin de 

olduğu görülmekteydi. Gazetenin haberine göre, Eston yetkililer, Türkiye ile olan 

ticarette pamuk, tütün ve bitkisel yağların esas alınabileceği üzerinde durulmaktaydı. 

Haberde, pamuk piyasasında fiyatların artacağı yönünde yapılan analiz dikkat 

çekmekteydi. 

 

1.3.1.Türkiye Estonya Dostluk Antlaşması  

 

Estonya ve Türkiye arasında 1 Aralık 1924 tarihinde Varşova’da İbrahim Tali Bey 

ile Johan Leppik tarafından imzalanan Estonya-Türkiye Dostluk Antlaşmasının yürürlüğe 

girmesi için antlaşma metninin iki ülke meclisi tarafından bir kanun ile onaylanması 

gerekmekteydi. Söz konusu dostluk antlaşması Estonya Meclisi tarafından 19 Haziran 

1925 tarihinde onaylanarak 8 Temmuz 1925 tarih ve 115/116 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanmıştı. Türkiye’de ise TBMM dostluk antlaşmasını 14 Mayıs 1927 tarihinde 
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onaylamıştı. Bu antlaşmada karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve diplomatik 

temsilciliklerin açılması öngörülmüştü.  

İki ülke arasında 1 Aralık 1924 tarihinde Varşova’da iki nüsha olarak akdedilen 

bu antlaşmanın Türkçe tercümesine göre; antlaşmanın tam adı “Türkiye Cumhuriyeti İle 

Estonya Arasında Münakit Muhadenet (dostluk) Muahedenamesi (sözleşme)” olarak 

belirlenmişti. Estonya ile Türkiye arasında imzalanan antlaşmasının amacı “Türkiye 

Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti arasında muhadeneti samimiye revabıtı tesis ve 

tahkim etmeyi aynı derecede ve halisane arzu ettikleri ve devletler beyninde münasebat 

teessüs edince tarafeyn milletlerinin saadet ve refahiyetine hadim olacağı kanaatini her 

ikisi de perverde eyledikleri cihetle bir muhadenet muahedesi akdine karar vermişler…” 

olarak belirlenmişti. Bu çerçevede, Türkiye Reisicumhuru; tarafından Türkiye 

Cumhuriyeti Varşova Fevkalade Murahhas ve Orta Elçisi Dr. İbrahim Tali Beyi’in; 

Estonya Reisicumhuru tarafından da Estonya Cumhuriyetinin Varşova Fevkalade 

Murahhas ve Orta Elçisi Mösyö Johan Leppik’i tayin edilmişti. Gerekli yetki belgeleri 

teati edilmişti.295  

Bu antlaşmanın 1. Maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti 

ve iki ülke halkı arasında geri dönülmez bir barış,  samimi ve ebedi dostluğun var 

olacağı belirtilerek, her iki ülke halkı arasında dostluk ve samimiyetin ihlal edilemez ve 

sürekli olacağı vurgulanmıştı.296  

Antlaşmanın 2. maddesinin iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilerin Devletler 

Genel Hukuku esaslarına göre kurulacağı, iki tarafın diğer ülkede siyasi temsilcilerinin 

devletler genel hukuku hükümlerine göre karşılıklı olarak faaliyet gösterebileceği 

belirtilerek,  iki ülkenin karşılıklı olarak uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik 
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temsilcilik açmayı kararlaştırdığı, bu diplomatik temsilciliklerin yerleşik ülkenin kamu 

hukuku kuralları çerçevesinde yürürlükte olan hukuk kurallarına tabi olacağının 

karşılıklılık şartı ile kabul edildiği belirtilmişti.297  

Varşova’da 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan antlaşmanın onaylanmasından 

sonra yürürlüğü için onay suretlerinin eklendiği notaların değişiminin mümkün olan en 

kısa sürede Varşova’da teati edileceği, antlaşmanın notaların teati edilmesinden itibaren 

15 gün içinde yürürlüğe gireceği belirtilerek, antlaşmanın onaylandıktan sonra 

Varşova’da teati edileceği belirtilerek dostluk antlaşması 1 Aralık 1924 tarihinde 

Varşova’da imza altına alınmıştı.298  

 

1.3.2.Türkiye-Estonya Dostluk Antlaşmasının Onaylanması ve Yürürlüğe Girmesi; 

 

 

Türkiye ile Estonya arasında 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan Dostluk 

Antlaşması 19 Haziran 1925 tarihinde Estonya Meclisi tarafından; 14 Mayıs 1927 

tarihinde 1027 sayılı yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştı. Bu 

süreçte Atatürk ve Karl Pusta karşılıklı olarak birbirlerine mektup göndererek, 

antlaşmaların meclisler tarafından onaylandığını, antlaşmanın yürürlüğe girmesi için nota 

teatilerinde bulunulması için yetkilendirdikleri temsilcileri bir birlerine takdim etmişlerdi. 

Buna ilave olarak Estonya Devleti Türkiye ile yaptığı dostluk antlaşmasını Milletler 

Cemiyetine göndererek buradaki antlaşmalar siciline işlenmesini talep etmekteydi.   

Ancak, antlaşmanın onaylanmasından önce, Estonya’nın Varşova 

Büyükelçiliği’nden Eston Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen 22 Mart 1925 tarihli ve 450 
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sayılı yazıyla, Türkiye ile Estonya arasındaki dostluk antlaşmasının onaylanması 

hususunun tekrar hatırlatılmak istendiği, Estonya Parlamentosunun, bu antlaşmayı 

öncelikli olarak ele almasının gerektiği, Parlamentonun Nisan ayı boyunca kapalı 

olacağından bu süreden önce antlaşmanın onaylanması hususunda destek verilmesi talep 

edilmekteydi.299 

Estonya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Meclis Dışişleri Komitesine gizli olarak 

gönderilen yazıda; Varşova Büyükelçiliği’nde Türkiye Estonya Dostluk antlaşması ile 

ilgili alınan 22 Mart 1925 tarihli bahse konu yazı iletilmekteydi.300  

Varşova Büyükelçiliği’nin, Meclis Nisan ayı boyunca kapalı olacağından dolayı, 

Eston Meclisi tarafından iki ülke arasında yapılan dostluk antlaşmasının meclis tarafından 

onaylanması hususundaki talebin değerlendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı tarafından 

Eston Meclisine gönderilmişti. Meclis tarafından yapılan değerlendirme sonrası Karl 

Pusta tarafından Varşova Büyükelçiliği bilgilendirilmekteydi. 

Estonya Dışişleri Bakanlığından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bankalığına 

gönderilen yazıda, Estonya Parlamentosu’nun Türkiye ile yapılan dostluk antlaşmasını 

oy birliği ile 19 Haziran 1925 tarihinde kabul ettiğini belirtmişti.301   

Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği’nden, Sadık İbrahim Tali’nin 

imzasıyla 15 Temmuz 1925 tarihinde Estonya’nın Varşova Büyükelçiliğine gönderilen 

677 sayılı yazıda; 13 Temmuz 1925 tarih ve 756 sayılı yazıda Türkiye Ve Estonya 

arasında 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan dostluk antlaşmasının, Estonya 

Parlamentosunda oybirliği ile kabul edildiğinin öğrenildiği ve bu durumun zaman 

kaybedilmeksizin Hükümete bildirildiği, Hükümetten cevap beklendiği belirtilmişti.302  
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Estonya Meclisinin, Türkiye ile yapılan dostluk antlaşmasını 19 Haziran 1925 

tarihinde onaylamasına karşılık iki ülke arasındaki dostluk antlaşması, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi tarafından henüz onaylanmamıştı. 

Türkiye ile Estonya hükumetleri arasında 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan 

Türkiye İle Estonya Arasında Münakit Muhadenet Muahedenamesi (dostluk antlaşması) 

14 Mayıs 1927 tarih ve 1027 sayılı kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisince 

onaylanmıştı. Söz konusu onay kanununda; Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya 

Cumhuriyetinin yetkilendirdiği resmi temsilcileri arasında 1 Aralık 1924 tarihinde 

Varşova’da akit ve imza olunan Estonya-Türkiye dostluk antlaşmasının Türkiye Büyük 

Millet Meclisince onayladığı ve kanun maddelerinin icrasına İcra Vekilleri Heyetinin 

yetkili olduğu belirtilmişti.303 Bahse konusu antlaşma 14 Mayıs 1927 tarihinde 1027 sayılı 

kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek 28 Mayıs 1927 tarih ve 596 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 304 

Türkiye’nin Estonya ile yaptığı dostluk antlaşmasının yürürlüğe girdiğine dair 

Gazi Mustafa Kemal, Estonya devlet başkanına gönderdiği 24 Mayıs 1927 tarihli 

Mektupta; iki ülke arasındaki samimi dostluk bağlarını kurmak ve geliştirmek isteyen 

Türkiye ve Estonya’nın 1 Aralık 1924 tarihinde, Polonya’nın başkenti Varşova’da bir 

Dostluk Antlaşması imzaladığı bu antlaşmanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

24 Mayıs 1927 tarih ve 1027 sayılı kanun ile onaylandığını bildirmişti.305 Atatürk iki ülke 

arasında yapılan dostluk antlaşmasının TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe 

girdiğini Eston mevkidaşına iletmişti. 

Buna ilave olarak, 28 Ağustos 1927 tarihinde Ankara’da Dışişleri Bakanı Tevfik 

Rüştü Bey ve Gazi Mustafa Kemal tarafından antlaşmanın dokunulmaz bir şekilde 
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yürütüleceğine güvence veren devlet mührü ile mühürlenerek imzalanan bir mektubu 

Eston makamlarına gönderilmişti.306 Atatürk, Antlaşmanın TBMM tarafından 

onaylandığını Eston makamlara bildirdikten sonra antlaşmanın Meclis tarafından geç 

onaylanmasına rağmen antlaşmanın yürürlükte olduğuna dair Eston makamlarına bir 

güvence mektubu göndermişti. 

Böylece, 1 Aralık 1924 tarihinde Türkiye ile Estonya arasında imzalanan Dostluk 

Antlaşmasının 19 Haziran 1925 tarihinde Estonya Meclisi tarafından onaylanmasından 

sonra, 14 Mayıs 1927 tarihinde 1027 sayılı yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tarafından da kabul edilmişti. Bu onay kanunu, 28 Mayıs 1927 tarih ve 596 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 1 Aralık 1924 tarihinde Varşova’da 

imzalanan Türkiye-Estonya dostluk antlaşmasını Estonya devleti çok kısa bir sürede 

kendi ulusal meclisinde onaylayarak yürüklüğe girmeye hazır hale getirmişti. Ancak 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Estonya’nın bu hızlı onay sürecine hemen karşılık 

verememiş, iki ülke arasındaki dostluk antlaşmasını ancak 14 Mayıs 1927 tarihinde 

meclis onayından geçirebilmişti.  Türkiye ile Estonya arasındaki dostluk antlaşmasının 

iki ülke meclisi tarafından onaylanmasından sonra antlaşma gereği antlaşmanın iki ülke 

meclisi tarafından onaylanmasından sonra nota teatisi yapılarak antlaşmanın yürürlüğe 

girdiğinin karşılıklı olarak ülkelere bildirilmesi aşamasına geçilmişti. Bu çerçevede iki 

ülkenin dostluk antlaşmasını imzaladıktan sonra kendi parlamentolarında 

onaylanmasından sonra antlaşmaların yürürlüğe girmesi hususunda nota teatisinde 

bulunmuştu.  

Nota teatisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 25 Ekim 1924 tarihli nota 

yazısında; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Estonya Hükümeti ile Türkiye 

Cumhuriyeti arasında imzalanan dostluk antlaşmasının onaylama belgelerinin 10 Aralık 
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1927 tarihinde değişime hazır olunduğu bilgisi ile nota teatisi için Türkiye’nin Varşova 

Büyükelçisi ve Olağanüstü Temsilcisi Yahya Kemal Bey’in yetkilendirildiği Eston 

makamlarına bildirilmişti.307   

Estonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın izniyle Estonya’nın Varşova 

Büyükelçisi ve Fevkaladede Temsilcisi Otto Strandman’ın308 1 Aralık 1924 tarihinde 

Türkiye ile Estonya arasında yapılmış olan antlaşmanın 10 Aralık 1927 tarihinde 

onaylanması için nota değiştirmeye yetkilendirildiği bilgisi Türk tarafına bildirilmişti. 309 

Bu çerçevede,  Estonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 1 Aralık 

1924’te Varşova’da imzalanan dostluk antlaşmasının Parlamentolar tarafından 

onaylanmasından sonra antlaşmanın yürürlüğe girdiğine ilişkin nota tealileri Varşova’da 

yapılmış olup; oylama belgeleri karşılıklı olarak iki ülke temsilcilerine sunularak değişim 

tutanağı 10 Aralık 1927 tarihinde Yahya Kemal Bey ile Otto Strandman tarafından 

imzalanmıştı. Buna göre antlaşma 15 gün sonra 25 Aralık 1927 tarihinde yürürlüğe 

girmişti.310 

Böylelikle, 1 Aralık 1924 tarihinde Türkiye ile Estonya arasında imzalanan 

dostluk antlaşması 19 Haziran 1925 tarihinde Estonya Meclisi tarafından, 14 Mayıs 1927 

tarihinde 1027 sayılı yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da kabul edilerek 

28 Mayıs 1927 tarih ve 596 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra; 10 Aralık 
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1927 tarihinde Varşova’da Türk Temsilcisi Yahya Kemal Bey ile Eston temsilcisi Otto 

Strandman tarafından antlaşma gereği nota teatisi yapılarak teati tarihinden 15 gün sonra 

yani 25 Aralık 1927 tarihinde antlaşma yürürlüğe girmişti. 

Antlaşmanın 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanmasına rağmen TBMM tarafından 

onaylanması ve yürürlüğe girmesinde bir gecikme yaşanmıştı. Bu gecikmenin nedeni, 

İngiltere’nin Lozan’da çözülemeyen Musul meselesinde, Milletler Cemiyetinde izlediği 

politika etrafında şekillenmekteydi. İngiltere, Türkiye’nin Hakkari ili etrafında bulunan 

Nasturilere baskı uyguladığını,  Brüksel Hattı’nın güneyinde 6000 civarında Nasturi’nin 

Goyan’dan Başkale’ye zorunlu göç ettirildiğini,  çoğu Nasturi’nin hayatını kaybettiğini 

iddia etmesi üzerine, bölgeye bir araştırma heyetinin gönderilmesi istenmişti.  Bunun 

üzerine, Estonya Ordusu eski Genelkurmay Başkanı General Johan Laidoner 

başkanlığındaki komisyon çalışmalara başlamıştı. 16 Kasım’da Musul’da General 

Laidoner tarafından hazırlanan raporda, Hıristiyanların Türkler tarafından tehcir edildiği 

iddialarının doğru olduğunu, ilave olarak ise Türkiye’nin sınırdaki Brüksel Hattını ihlal 

ettiğini belirtmişti.311 Hatta Türk Askerlerinin Nasturi köylerini işgal ettiği, katliama 

varan şiddet uyguladıkları suçlamaları yapılmaktaydı.312 General Johan Laidoner 

tarafından hazırlanan raporun olumsuz olması sonucunda, milletler cemiyetinden Türkiye 

için olumsuz bir karar çıkmıştı.313 General Johan Laindoner’in, Türkiye aleyhindeki bu 

raporu, 1 Aralık 1924 tarihli Türkiye ile Estonya arasında imzalanan Dostluk 

Antlaşmasının onaylanmasını geciktirmişti. İki ülke arasında siyasi ilişkilerin tesisinde 

atılmış ilk adımı bu yönüyle olumsuz olarak etkileyerek, dostluk antlaşmasının yaklaşık 

üç yıl sonra 25 Aralık 1927 tarihinde yürürlüğe girmesine neden olmuş olabileceği 

                                                           
311 Deniz Bayburt, Lozan Barış Konferans› ve Musul Meselesi Görüşmelerinde Nasturilerin Durumu, 

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 45, Bahar 2010, s.27-28. s. 1-36 
312 Alev D Aydın, Mosul Question (1918-1926),  Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Ve Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Haziran 2004,s.62-63.  
313 Kemal Melek, İngiliz Belgeleriyle Musul sorunu (1890-1826), Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1983,s.49l  
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değerlendirilmişti.314 Türkiye Laidoner’in Türkiye aleyhine hazırladığı rapora ve raporda 

kullandığı ifadelere tepki olarak dostluk antlaşmasının onaylanmasını geciktirmiş 

olabileceği değerlendirilmekteydi.   

Türkiye ile Estonya arasında, 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan ve 10 Aralık 1927 

tarihinde nota teatileri ile yürürlüğe giren dostluk antlaşması hakkında Estonya devleti 

Milletler Cemiyetine antlaşmayı göndererek antlaşmanın Milletler Cemiyeti nezdinde de 

onaylanması için girişimlerde bulunduğu görülmekteydi.  

Bu çerçevede, Estonya Devleti Dışişleri Bakanlığının Milletler Cemiyetine 

gönderdiği 14 Ocak 1928 tarihli yazıda, Türkiye ile Estonya arasında 1 Aralık 1924 

tarihinde imzalanan dostluk antlaşmasının yayınlandığı ve Estonya Resmi Gazetesinin 3 

kopya olarak gönderildiği,  söz konusu antlaşmanın Estonya Parlamentosunda, 19 

Haziran 1925 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisince de 14 Mayıs 1927 tarihinde 

onaylandığı ve Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından da 28 Ağustos 1927 tarihinde 

imzalandığı, bunun yanında iki ülke arasında antlaşmanın yürürlüğe girdiğine ilişkin nota 

teatilerin 10 Aralık 1927 tarihinde yapıldığı ve antlaşmanın 15 gün sonra yani 25 Aralık 

1927 tarihinde resmen yürürlüğe gireceği, Cemiyet Paktının 18. maddesi gereği, 

antlaşmanın ilgili kütüğe kayıt edilmesinin talep edildiği belirtilmekteydi.315 

Millet Cemiyeti Genel Sekreterliğinin, Estonya Dışişlerine gönderdiği 23 Ocak 

1928 tarihli yazıda; Estonya Devletinin, 14 Ocak 1928 tarih ve 111-138/233-sayılı yazı 

ile Türkiye ile Estonya arasında imzalanan dostluk antlaşmasının parlamentolarca 

onaylanmasından sonra yürürlüğe girmesi için nota teatilerinin yapıldığı ve 25 Aralık 

1927 tarihinde hüküm ifade edileceğinin bildirilmesi üzerine Pakt antlaşmasının 18. 

Maddesi gereği söz konusunu antlaşmanın ilgili kütüğe kaydedildiği bildirilmişti.316 

                                                           
314 Dilek, a.g.m, s.13; Düstur, III.Tertip, Cilt 8, s.546. 
315 EDA, Belge No: era0957_005_0000257_00050_t  
316 EDA, Belge No: era0957_005_0000257_00052_t 
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Millet Cemiyeti Genel Sekreterliğine gönderilen 9 Şubat 1928 tarihli yazıda,  1 Aralık 

1924 tarihinde, Türkiye ile Estonya arasında imzalanan dostluk antlaşmasının Milletler 

Cemiyeti Genel Sekreterliğince ilgili kütüğe kayıt edildiğine ilişkin belgenin 

gönderilmesinden dolayı teşekkür edildiği belirtilmekteydi. 317 

Bu antlaşmayla başlayan dostluk süreci Estonya’nın Türkiye’nin Milletler 

Cemiyeti sözleşmesinin 1’inci maddesinde belirtilen bir devletin cemiyete üye olabilmesi 

için gerekli şartları taşıdığından bahisle, Milletler Cemiyeti üyeliğine alınması için 

Milletler Cemiyeti’ne teklif veren ülkeler içerisinde yer almasıyla da devam etmişti.318  

Aslında Türkiye Milletler Cemiyeti üyeliğine kuruluş aşamasında, Musul 

meselesinde Türkiye aleyhine sergilediği tutum, Sovyetler Birliğinin etkisi 

emperyalizmin uzantısı olması gibi nedenlerden dolayı üye olmak istememişti. Ancak 

sonrasında uluslararası siyasada meydana gelen değişiklikler nedeniyle Türkiye Cemiyete 

üye olmak istediğini dillendirmeye başlamıştı. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü 1928 yılında 

Cenevre silahsızlanma Konferansında bu istediği açıkça dile getirmişti.  Bu tarihten önce 

Türkiye İngiltere’nin üyelik tekliflerini sadece güvenlik konseyi daimi üyesi olması 

halinde kabul edeceğini dile getirerek, bu isteğin gerçekleşmeyeceği için dolaylı olarak 

teklifi reddediyordu.  İsmet Paşa bu konuda Türkiye’nin güvenlik konseyi daimi üyesi 

olmasını Rusya’nın anlayışla karşılayacağını ancak sıradan üyeliğin Rusya’yı üzeceğini 

ifade etmekteydi. 319 

Türkiye’nin Cemiyet üyeliği konusundaki tutumunun değişmesi üzerine, Milletler 

Cemiyeti Genel Sekreteri, Umumi Katip Eric Drummond; Türkiye’nin Bern Büyükelçisi 

                                                           
317 EDA, Belge No: era0957_005_0000257_00051_t  
318 Hüseyin Taşkın, Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi Ve Türk Basınındaki Yansımaları (1930-

1932), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2006, S. 69. 
319 Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular Belgeler Yorumlar, 1919-1980, 

İletişim Yayınları, C.1, 2001, İstanbul, s.310. 
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Cemal Hüsnü Bey’e 6 Temmuz bir mektup göndererek Arnavutluk, Almanya, 

Avustralya, Avusturya, Büyük Britanya İmparatorluğu, Bulgaristan, Kolombiya, Küba, 

Danimarka, İspanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Guatemala, Macaristan, 

İtalya, Japonya, Lehistan, Romanya, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya, Yugoslavya murahhas 

heyetlerinin Türkiye’nin misakın birinci maddesindeki şartlara haiz olduğundan bahisle 

üyeliğe alınması için teklif verdiği,  Cemiyetin 6 Temmuz 1932 tarihli oturumunda 

Türkiye’nin üyeliğe alınmasına karar verildiği bildirilmekteydi.320  Mustafa Kemal 

Türkiye’nin cemiyete üye olması mevzuunda Türkiye’nin başvur yapmadan üyeliğe 

davet edilmesini istemekteydi. Bu çerçevede Cemiyet 6 Temmuz 1932 tarihli genel kurul 

kararıyla Estonya’nın aralarında olduğu devletlerin teklifi üzerine Türkiye’nin üyeliğe 

davet edilmesini kararlaştırmıştı.321 Neticede, Milletler Cemiyeti Genel Kurulu 6 

Temmuz 1932 tarihindeki Japonya ve Çin arasındaki ihtilafı ele almak amacıyla yaptığı 

olağanüstü toplantısında İspanya temsilcisinin teklifi ile Türkiye’nin Milletler 

Cemiyeti’ne davetini öngören bir kararı kabul etmişti. Bu kararın Türkiye’ye bildirilmesi 

üzerine de TBMM tarafından, 9 Temmuz 1932 tarihinde bu karar kabul etmiş olup, 18 

Temmuz 1932 tarihinde Türkiye Milletler Cemiyeti’ne üye olarak kabul edilmişti.322 

Türkiye’nin üyeliğe kabul edilmesi kararı 43 üyeli cemiyetin tüm üyelerinin oy birliği ile 

alınmıştı.323 

Konuyla ilgili olarak, 4 Temmuz 1932 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde 

“Cemiyete Davet Edilmemiz için Teklifler Nasıl Yapıldı” başlıklı (Cenevre, Temmuz 

(A.A.) haberde, Türkiye’nin Cemiyeti Akvama 28 devletin verdiği takrir sebebiyle 

toplanan genel kurulda, yapılan müzakerede, Genel Sekreter M.Hymans’ın İspanya 

                                                           
320 Selin Gürlük, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cemiyeti’ne Girişinin İzmir Basınına Yansıması, 

Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir 2010. 

S.131-132. 
321 Oran, a.g.e. s.10. 
322 Şayan Ulusan, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne (Cemiyeti Akvam) Girişi, Çağdaş Türkiye Tarihi 

Araştırmaları Dergisi (ÇTTAD), VII/16-17, (2008/Bahar-Güz), s.246.  
323 Oran, a.g.e.s.310. 
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delegesi Madariaga’ya söz verdikten sonra, İspanya delegesinin de Türkiye’nin cemiyetin 

siyasetine mutabık olup olmadığını sormuş, Tevfik Rüştü Bey’de Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bu davaya katılmasında bir mani olmadığını beyan etmişti. Türkiye’nin 

Cemiyeti Akvam üyeliğine ilişkin olarak, Arnavutluk, Almanya, Avusturalya, İngiltere, 

Bulgaristan, Kolombiya, Küba/(Guba) , Danimarka, İspanya, Estonya, Finlandiya, 

Fransa, Yunanistan, Guatemala, Macaristan, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda, Panama, 

Hollanda, İran, Lehistan, Romanya, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya ve Yugoslavya heyeti 

delegeleri Türkiye’nin Cemiyet Sözleşmesinin 1’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz 

olduğunu belirterek Türkiye’nin üyeliğe alınmasını talep etmişlerdi, bu devletler arasında 

Estonya’da bulunmaktaydı.324  

Türkiye ile Estonya arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkiler, Estonya’nın 

Türkiye’ye gönderdiği 21 Haziran 1921 ve 23 Eylül 1921 tarihli, diplomatik notaların, 

Osmanlı’ya iletilmesiyle başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Estonya Devletini 

hukuken ve fiilen 23 Ocak 1924 tarihinde tanımasıyla bu ilişki devam etmişti. Siyasi 

ilişkilerin kurulmaya başlanmasından sonra 1 Aralık 1924 tarihinde Varşova’da dostluk 

antlaşmasının imzalanmasıyla ilişkiler hızlanmaya başlamıştı. Bu antlaşmalar 1925 

yılında Estonya Meclisi, 1927 yılında ise Türkiye Ulusal Meclisi,  tarafından onaylanarak 

25 Aralık 1927 tarihinde yürürlüğe girmişti. 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan dostluk 

antlaşmasının 1927 yılında yürürlüğe girmesinin nedeni ise Estonyalı General Johan 

Laidoner’in hazırladığı Musul raporundaki Türkiye aleyhine olumsuz ifadelere yersiz 

suçlamalara yer vermesiydi. Bu ifadeler nedeniyle Türkiye antlaşmanın meclis tarafından 

onaylanma sürecini geciktirmişti. Fakat bu durum kısa sürede aşılarak dostluğu 

geliştirmeyi amaçlayan antlaşma 1927 yılında yürürlüğe girmişti. Estonya iki ülke 

                                                           
324 “Cemiyete Davet Edilmemiz için Teklifler Nasıl Yapıldı” Hakimiyeti Milliye 4 Temmuz 1932, S.3939, 

s.4. (Cenevre, 3Temmuz A.A.)  
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arasındaki dostluğa katkı sağlayacak bir diğer adımı ise Türkiye’nin Milletler Cemiyeti 

üyeliğine kabul edilmesindeki olumlu katkıyla atmıştı.  

 

 

1.4. TÜRKİYE ESTONYA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ (1921-1939)      

 

 

Türkiye ile Estonya arasındaki diplomatik ilişkileri başlatma girişimi ilk olarak 

1921 yılında Estonya’nın Türkiye’ye gönderdiği diplomatik notanın Osmanlı’ya 

iletilmesiyle görevlendirilen, Estonya Devleti’nin Olağan Üstü Elçisi ve Tam Yetkili 

Murahhası sıfatına haiz Aleksander Hellat’ın 21 Haziran 1921 tarihinde İstanbul’da 

Osmanlı Dışişleri Bakanlığına Ahmet İzzet Paşa’ya yazdığı mektup ile başlayan süreç 

sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Estonya Devletini hukuken ve fiilen 23 Ocak 1924 

tarihinde tanımasıyla devam etmişti. Söz konusu tanıma mektubu Türkiye’nin Moskova 

Büyükelçisi tarafından Estonya’nın Moskova Büyükelçisi’ne 8 Mart 1924 tarihinde 

iletilmişti. Siyasi ilişkilerin kurulmaya başlanmasından sonra 1 Aralık 1924 tarihinde 

Varşova’da dostluk antlaşmasının imzalanmasıyla ilişkiler hızlanmaya başlamıştı. Bu 

antlaşmada önalan ülke Türkiye olup Varşova Büyükelçisi İbrahim Tali Bey, Estonya’nın 

Varşova Büyükelçisi Johan Leppik’e dostluk antlaşması için bir nota iletmişti. Söz 

konusu nota Estonya Dışişleri Bakanı Karl Pusta tarafından Estonya Hükümeti’ne iletmiş, 

Estonya Hükümeti’nin olumlu cevabının ardından antlaşma imzalanmıştı. Bu 

antlaşmanın ikinci maddesinde Türkiye’nin Baltık ülkelerini temsilen Riga’da; 

Estonya’nın ise İstanbul’da bir Konsolosluk açmasını kararlaştırılmaktaydı. Türkiye’nin 

bu olumlu tavrı Estonya basınında geniş yer buldu ve Türkiye ve Mustafa Kemal 

hakkında ülkenin en önde gelen gazetelerinde haberler çıkmaya başladı.325 Bu vesile ile 

                                                           
325 Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e. s.13. 
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Türkiye’nin, Estonya nezdinde kazandığı samimiyetinin ve sevginin bir karşılığı olarak, 

Türkiye’nin Estonya’da diplomatik bir misyon ile temsil edilmesi yönünde beklentiler ve 

talepler oluşmuştu.  

Yeni Türk Devleti, bu talepleri imkanları ölçüsünde karşılıksız bırakmayacaktı, 

nitekim belgelerde ayrıntılı olarak görüldüğü üzere Türkiye, Estonya nezdinde 1929-1932 

yılları arasında Baltık ülkelerinde maslahatgüzar (charge d'affaires) seviyesinde Riga’da 

yerleşik olan diplomat İbrahim Osman Bey tarafından temsil edilmişti. Ancak ekonomik 

nedenlerle, 1932 yılında, Türkiye’nin Baltık ülkeleri nezdindeki temsilciliği kapatılmıştı. 

Bunun üzerine, Konstantin Pats 18 Mart 1931’de, Gazi Mustafa Kemal’e gönderdiği 

mektup ile temsilciliğin yeniden açılması ricasında bulunmuştu. Bunun üzerine, Mart 

1935 tarihinde Türk Devleti Polonya Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilen akreditasyon yazısı 

ile Ragıp Raif Bey, Estonya’yı da içine alacak şekilde İskandinav ülkeleri nezdinde 

büyükelçi olarak görevlendirilmişti. Ancak, finansal nedenlerden dolayı Ragıp Raif 

Estonya’da yerleşik hale gelememişti. Bununla birlikte Haziran 1935 tarihinde,  

Tallinn’de sürekli bir büyükelçi atanması kararlaştırılmıştı. Osman Nuri Batu, Estonya 

nezdinde Türkiye’nin büyükelçisi olarak Eylül 1935 tarihinde göreve başlamıştı.326   

Estonya 1920-1930 yılları arasında pek çok Avrupa devleti ile diplomatik ilişkiler 

kurmayı başarmıştı. Estonya’ya göreceli uzak ülkelerden olan Türkiye’nin, Estonya’da 

temsilcilik açması, Estonya ve siyasi ilişki kurulması açısından önemli bir gelişme olarak 

değerlendirilmişti.327 

Türkiye ile Estonya’nın diplomatik ilişkilerde attıkları bu adımlar, siyasi alanda 

ilişkiler başta olmak üzere ekonomik ve kültürel alanda da güzel ve sağlam bir ilişki 

oluşturmada önemli katkı yapacaktı. Bir ülkenin başka bir ülkede siyasi bir temsilciliğinin 

                                                           
326 Dilek, a.g.m, s.14-15; ayrıca bkz. Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği, a.g.e. s.22. Küçük, 

a.g.m. s.296 
327 Nutt, a.g.m, s.25. 
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olması, o ülkenin siyasi ekonomik ve toplumsal yapısını ve gelişmelerini yakından takip 

etmesini sağlayacaktı. Bununla birlikte o ülkede vatandaşlarının sorunlarıyla da yakından 

ilgilenme imkanı verecekti. Bu açıdan bir diplomatik temsilciğin açılması, temsilciliğin 

açıldığı ülkeye verilen önemin bir göstergesi olarak kabul edilmekteydi. Temsilciliğin 

açılacağı ülkenin siyasi ve ekonomik durumunun temsilciliği açacak ülkeye yapacağı 

katkı da temsilcilik açma kararında etkisi bulunmaktaydı. Türkiye ve Estonya’da gerek 

kendi ekonomik ve siyasi menfaatleri doğrultusunda gerekse bir birlerine verdikleri 

önemi göstermek adına ve gerekse de dostane ilişkiler kurmak adına karşılıklı olarak 

diplomatik temsilcik kurma konusunda karşılıklı adım atmışlardı.  

 

1.4.1. Estonya’nın Diplomatik İlişkilerin Kurulmasını Talep Etmesi ve Aleksander 

Hellat’ın Tayini (21 Haziran 1921-23 Eylül 1921 ) 

 

Estonya, Osmanlı ile siyasi ve diplomatik ilişkiler kurma yönünde ilk adımı atmış, 

bu yönde 21 Haziran 1921 ve 23 Eylül 1921 tarihli iki adet nota göndermişti. Bu talebin 

karşılık bulması Osmanlı Devleti zamanında başlayıp yeni Türk Devleti zamanında 

tamamlanmıştı. Estonya’nın tanınması ve siyasi ilişkiler kurulması sürecinin Osmanlı 

Devleti zamanında başlayıp, Türkiye Devleti zamanında sona ermesi, Osmanlı devlet, 

diplomasi ve bürokrasi kültürünün Türkiye devletine aktarılması açısından önemli bir 

örnek teşkil etmekteydi.   

Estonya, siyasi ve diplomatik ilişkilerin kurularak, Aleksander Hellat isimli 

yetkilinin, siyasi temsilci ve tam yetkili murahhas olarak kabul edilmesi amacıyla, 

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Osmanlı Dışişleri Bakanlığına 21 Haziran 1921 tarihli ve 

11441 sayılı başka bir mektup göndererek; “Ekselansları Monşer Aleksander Hellat’ı” 



145 

 

takdim etmekten onur duyulduğu, Aleksander Hellat’ın Litvanya’daki Estonya’nın 

fevkalade temsilcisi ve elçisi olduğu ve kendisinin Osmanlı ile dostane siyasi ve 

diplomatik ilişkiler kurulması gibi özel bir amaçla Türkiye’ye Estonya’yı temsilen 

gönderildiği, Estonya adına konuşma yetkisi olan Mösyö Aleksander Hellat’a güven ve 

itimat duyulmasının tüm nezaketiyle talep edildiği ve Mösyö Aleksander’in temsilci 

olarak kabul edileceğinin ve yapacağı işlerde Osmanlı Devleti’nin yardımseverliğinin 

esirgenmeyeceğinin umulduğu belirtilmekteydi.328  

Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın Aleksander Hellat’ı siyasi temsilci olarak 

atayarak siyasi ve diplomatik ilişkilerin kurulması için 23 Eylül 1921 tarihinde Osmanlı 

Devleti’nin son Dışişleri Bakanı Ahmet İzzet Paşa’ya bir mektup iletmişti. Söz konusu 

23 Eylül 1921 tarihli mektupta; Aleksander Hellat, Osmanlı Devleti ile Estonya Devleti 

arasında samimi ve dostane ilişkilerin tesisi için Estonya Devleti tarafından 

görevlendirildiğini, Estonya Cumhuriyetinin 24 Şubat 1918 tarihinde bağımız ve egemen 

bir devlet olarak tanındığını, sonrasında Brest-Litovsk antlaşmasıyla Rusya’nın,  

topraklarının bir parçasını oluşturan Estonya toprakları üzerindeki tüm haklarından 

feragat ettiğini,  ancak çok kısa bir süre sonra Estonya’nın Alman birlikleri tarafından 

işgal edildiğini ancak bu birliklerinde çekildikten sonra Estonya Devletinin kendi kendini 

idare edebilecek bir devlet olmanın gerektirdiği fonksiyonları kısa sürede Kasım 1918 

tarihinde elde ettiğini, fakat sonrasında Estonya’nın Bolşevik Ruslar ile savaşa girdiğini, 

çünkü bu Bolşeviklerin, Almanların çekilmesinden sonra Estonya’nın zayıfladığını 

düşünerek, Estonya topraklarına yeniden sahip olma amacıyla kendilerine saldırdığını, 

Estonların, Bolşeviklere karşı direniş göstermekle kalmadıklarını, Bolşeviklerin cepheler 

açarak ordularını çok zor durumlara düşürerek adeta tüm savunmalarını yok etme 

durumuna getirmelerine rağmen, Estonya Hükümeti’nin, devlet organları ile orduyu 
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eşgüdüm içerisinde, tekrar organize ederek ve birlikte çalıştırarak sadece bir buçuk ay 

gibi kısa bir sürede, Eston topraklarını Bolşeviklerden temizlediklerini,329 Bolşeviklerle 

olan savaşın çeşitli şekillerde 1 yıl daha kesintisiz sürdüğünü, 2 Şubatta Estonya ile 

Rusya’nın barış sağladığını ve yapılan barış antlaşmasıyla birlikte Rusya’nın Estonya 

toprakları üzerindeki haklarından tamamen vaz geçerek Estonya’yı bağımsız ve egemen 

bir devlet olarak tanıdığını, Estonya’nın sonunda bağımsızlığını kazanabildiğini 

belirtmişti. Söz konusu yazının devamında, Estonya’nın bağımsızlığı kazanmak kadar zor 

bir iş olan devletin teşekkül ederek, fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlamak ve bu 

çerçevede ülkede hayatı normale döndürmek hedefine yöneldiğini, diğer yandan da, 

Milletler Cemiyeti Genel Kurulunun 26 Ocak 1921 tarihli toplantısında İngiltere, Fransa, 

İtalya, Japonya ve Belçika’nın Estonya devletini bağımsız ve egemen bir devlet olarak 

tanıdığını, bu tanıma eylemine diğer Avrupa devletleri tarafından da devam edildiğini, 

Çekoslovakya, Sırbistan ve Bulgaristan haricinde diğer Avrupa ülkelerinin Estonya’yı 

bağımsız ve müstakil bir devlet olarak tanıdığını, Estonya halkının kendi bağımsızlığını, 

ve egemenliğini katı bir dille destelediklerini, Estonya Devletinin Osmanlı devleti ile 

diplomatik ve konsüller ilişkilerin tesisi ile siyasi alanda işbirliğinin geliştirilmesi için 

Estonya Devleti’nin bu yöndeki teklifini Osmanlı Devleti’ne iletmekten son derece 

müşerref olduğunu ifade etmekteydi.330  

Hellat, bu mektupla, ülkesinin, verdiği bağımsızlık mücadelesini kazanarak 

ülkesinin bağımsızlığını elde ettiğini, bu çerçevede ülkesinin yani Estonya’nın 

uluslararası arenada da tanınmaya başlayan bir ülke olduğunu ayrıca da itilaflı olduğu 

konuları da kendi lehine çözdüğünü, dolayısıyla Estonya’nın bağımsız bir devlet 

olmasının sıfatlarını taşıdığını vurgulamıştı. Bu vurgulamayla Hellat, bağımsız ve hür bir 
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devlet olan Estonya’nın Osmanlı Devleti ile siyasi ve diplomatik ilişkiler kurmasında bir 

engel olmadığını, bu çerçeve, ülkesinin Osmanlı Devleti ile siyasi ilişkiler kurmak 

suretiyle, Osmanlı Devleti tarafından da tanınmak arzusunda olduğunu dile getirmişti. 

Estonya Devleti, Aleksander Hellat’ın Estonya Devletini temsilen siyasi ve diplomatik 

temsilci olarak tanınmasını resmen talep ederek Aleksander Hellat’ın diplomatik temsilci 

olarak kabulü için bir de agreman, yani bir nevi güven mektubu sunulmuştu. Bu yönde 

siyasi ilişkilerin kurulma talebi ilk olarak Estonya tarafından yapılmış, ancak siyasi 

ilişkiler kurulması Estonya’nın resmen tanınması talebiyle birlikte geldiği için, siyasi 

ilişkilerin tesisi tanıma süreci nedeniyle biraz gecikmişti.  

 

1.4.2. Türkiye’nin Estonya’da Diplomatik Temsilcilik Açma Süreci (1929-1932) 

 

 

Estonya Devleti yetkili makamlarının, Estonya Devletinin bağımsız bir devlet; 

Aleksander Hellat’ın da, Estonya Devleti’nin diplomatik ve siyasi temsilci olarak kabul 

edilerek, iki ülke arasında siyasi ve diplomatik ilişkiler kurulmasını talep etmesinin 

ardından; Osmanlı Devleti’nin, Estonya Devleti hakkında Devletler Genel Hukukuna ve 

siyasi politik dengelere göre yaptığı araştırmalar neticesinde, Estonya Devleti’nin hukuki 

olarak tanınmasına mani olmadığına karar vermişti. Osmanlı Devleti, Estonya’nın 

bağımsız bir devlet olarak tanınması konusuna ilave olarak, Estonya devleti ile yapılacak 

bir konsolosluk protokolünün ardından Estonya devleti ile siyasi ve diplomatik temsilcilik 

açılmasına karar vermişti. İki ülke arasında imzalana konsolosluk protokolüne ilave 

olarak 1 Aralık 1924 tarihli Türkiye-Estonya Dostluk Antlaşmasının 2’nci maddesi de iki 

ülkeden, Türkiye’nin elçilik seviyesinde, Estonya’nın ise Başkonsolosluk seviyesinde, bir 

diplomatik temsilcilik açması kararlaştırılmıştı. Estonya’nın tanınması ve siyasi ilişkiler 

kurulması sürecinin Osmanlı Devleti zamanında başlayıp, Türkiye Devleti zamanında 
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sona ermesi, Osmanlı devlet, diplomasi ve bürokrasi kültürünün Türkiye devletine 

aktarılması açısından önemli bir örnek teşkil etmekteydi. 

Bu doğrultuda, Türkiye 1929-1932 yılları arasında Baltık ülkelerinde 

maslahatgüzar (charge d'affaires) seviyesinde Riga’da yerleşik olan diplomat İbrahim 

Osman Bey tarafından temsil edilmişti. Ancak ekonomik nedenlerle 1932 yılında 

Türkiye’nin Baltık ülkeleri nezdindeki temsilciliği kapatılmıştı. 18 Mart 1931 tarihinde 

Estonya Devlet Başkanı Konstantin Pats, Mustafa Kemal’e yazdığı mektupta Tallinn’de 

bir Türk Temsilciliği açılmasını talep etmişti,  Mustafa Kemal tarafından bu talebe olumlu 

cevap verilerek, Ragıp Raif Bey’i İskandinav ülkelerinde temsilci olarak atanmıştı. 1935 

yılında ise Baltık Cumhuriyetleri’nde Türkiye’yi temsilen Osman Nuri Batu Beyefendi 

sürekli elçi olarak görevlendirildi.331 Riga ikinci sınıf elçisi Nuri Batu’nun Estonya ve 

Litvanya Hükümetleri nezdinde de Türkiye Cumhuriyeti’ni orta elçi olarak 

görevlendirilmesi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştı.332 Bu onay ile Estonya 

nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçisi olarak tayin edilen Nuri Batu, 19 

Eylül 1935 tarihinde güven mektubunu sunarak göreve başlamıştı. Elçilik binası 9 Ekim 

1935 tarihinde Kentmanni caddesinde açılmıştı. Nisan 1936 tarihinde katip Faik İlksel 

konsolos olarak atanmıştı. 7 Eylül 1938 tarihinde Parnu 40/8 numaraya taşınmıştı.333  

Bu duruma ilişkin olarak, Türkiye’nin Estonya elçiliğinin kurulması ve 

sonrasındaki süreçte 1935 yılına ait Türkiye’nin Tallinn Büyükelçiliği’ne ait diplomatik 

listeyi gösterir Fransızca yazılmış belgede, Büyükelçiliğin Kentmanni caddesi No:9 

Tallinn’de olduğu, kançılarya (idari işler) çalışma saatlerinin 10:30-14:30 olduğu, 

telefonunun ise 474-22 olduğu, bunun yanında elçilik personelinin ise ilk olarak 

Olağanüstü Temsilci ve Elçisi Ekselansları Nuri Batu olduğu, elçilik Müsteşarının ise 
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Settar F.İksel olduğu belirtilmişti. Türkiye’nin Estonya Büyükelçiliği’nin 1939 yılına ait 

Diplomatik listeyi gösterir Fransızca yazılmış belgede ise, Büyükelçiliğin Parnu caddesi 

No:40-8 Tallinn’de olduğu, kançılarya (idari işler) çalışma saatlerinin 10:00-13:30 

olduğu, telefonunun ise 474-22 olduğu bunun yanında elçilik personelinin ise ilk olarak 

Olağanüstü Temsilci ve Elçisi Ekselansları Nuri Batu olduğu elçilik Müsteşarının ise 

Cemal Tuygar olduğu belirtilmişti. Görüldüğü üzere, Türkiye’nin Tallinn Büyükelçiliği 

ilk kurulduğu adres olan Kentmanni Caddesi numara dokuz adresinden Parnu caddesi 

numara kırk/sekiz adresine taşınmıştı. Nitekim bu taşınma ilişkin bildirimler Eston 

makamlarına yapılmıştı.334 

Nihayet, 21 Haziran 1921 ve 23 Eylül 1921 tarihlerinde Estonya temsilcisi olarak 

İstanbul’a gönderilen Aleksander Hellat’ın Ahmet İzzet Paşa’ya ilettiği iki ülke arasında 

siyasi ve diplomatik ilişkilerin kurulması talebi, sonrasında 1 Aralık 1924 tarihli Estonya 

Türkiye dostluk antlaşmasının iki ülkenin karşılıklı olarak diplomatik temsilcilik 

açmasını kararlaştırmasıyla birlikte, başlayan serüven geçte olsa, Türkiye açısından, 

Estonya nezdinde 1929 yılında akredite şekilde başlayan diplomatik ilişkiler 1935 yılında 

Nuri Batu’nun Tallinn’de yerleşik Büyükelçi atanmasıyla, Estonya’nın da 1929 yılında 

Ernst Weberman’ı Başkonsolos olarak atamasıyla diplomatik ilişkiler amaçlanan 

aşamaya gelmişti. Bununda nedeni, ülkelerin ekonomik sıkıntısından kaynaklandığı 

düşünülmekteydi.  

 1.4.2.1. Riga Maslahatgüzarı İbrahim Osman Bey’in Estonya Nezdinde 

Türkiye’yi Temsili (1929-1932) 

 

Türkiye, 1940 tarihine kadar Estonya nezdinde farklı şekillerde temsil edilmişti. 

Türkiye 1929-1932 yılları arasında Baltık ülkelerinde maslahatgüzar (charge d'affaires) 

                                                           
334 Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği, a.g.e. s.25; Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliğinin 
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seviyesinde Riga’da yerleşik olan diplomat İbrahim Osman Bey tarafından temsil edildi. 

Ancak ekonomik nedenlerle 1932 yılında Türkiye’nin Baltık ülkeleri nezdindeki 

temsilciliği kapatılmıştı.335 Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Letonya Dışişleri 

Bakanı Antons Balodis’e gönderdiği 30 Ocak 1929 tarihli nota yazısında Letonya ve diğer 

Baltık ülkeleri arasında ilişkileri pekiştirmek amacıyla kendi danışmanı olan İbrahim 

Osman Beyi maslahatgüzar olarak tayin ettiğini bildirmişti. İbrahim Osman Bey Haziran 

1929 tarihinde Estonya tarafından da akredite edilerek göreve başlamıştı. İbrahim Osman 

Bey’in Ausekla Sokağı No:7’de bulunan Elçilik binasında görevini sürdürmekteydi.336 

Bu temsil ile ilgili olarak, Baltık ülkelerini temsilen Riga’da açılan elçilik için 

Dışişleri Bakanlığı’ndan İstanbul Temsilciliği Yetkilisi Halil Hakkı Bey’e gönderilen 21 

Şubat 1929 tarihli ve 59499/44 sayılı yazıyla, Litvanya, Letonya ve Estonya’da 

Türkiye’yi temsil edecek olan Riga’da teşekkül eden temsilcilik için numunesi gönderilen 

mühür ile bayrağın imal edilerek gerekli evrak ve defterlerle beraber İstanbul’da bulunan 

maslahatgüzar İbrahim Grandi Beye verilerek Riga’ya ulaştırılması istenilmişti.337  

İstanbul Temsilciliği, Dışişleri Bakanlığının 21 Şubat 1929 tarihli ve 59499/44 

sayılı yazısına cevaben yazdığı 23 Mart 1929 tarihli 21118/70 sayılı yazısında daha önce 

emir olunduğu üzere Baltık ülkelerinde Türkiye’yi temsilen açılan Riga’daki temsilcilik 

için gerekli mühür ile bayrağın bastırılarak maslahatgüzar İbrahim Grandi (Gorondai) 

Beye teslim edildiği belirtilmişti.338 

Türkiye’nin Baltık nezdindeki Büyükelçisi İbrahim Osman Bey’in Estonya Devlet 

Başkanı Karl Einbund’a güven mektubu sunuşu sonrası, 1932 yılında ancak kesin 

olmamakla birlikte Şubat-Ekim ayları arasında bir tarihte İbrahim Osman Bey, Karl 
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Einbund; 2 askeri görevli ile 2 devlet görevlisi olmak üzere 5 kişiden oluşan hazirun ile 

birlikte bir fotoğraf çekilmişti.339  

İbrahim Osman Bey Baltık devletleri nezdinde Türkiye’yi temsil görevine başlar 

başlamaz, 8 Ağustos 1929 tarihinde, Ankara’ya, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü 

Tevfik Bey’e yazmış olduğu raporda Bölge hakkındaki ilk izlenimlerini anlatmaktaydı. 

Bu izlenime göre, Riga bir vilayet şehriydi. Plajları yaz döneminde güzel olarak tarif 

edilmekteydi. İbrahim bey ilk geldiğinde bölgedeki kışlara ve iklim değişikliğine 

alışmakta zorlanmıştı. Bölgeye Polonya ve Sırbistan devletlerinin maslahatgüzar 

göndermiş, İtalya ise büyükelçi görevlendirmişti. İbrahim Osman Bey’in Baltık ülkesi 

devlet adamları ile arası iyiydi. Estonya ve diğer Baltık devletleriyle dostane ilişkiler 

kurmuştu. Bu devlet adamları Türkiye’nin gösterdiği gelişimden dolayı memnun 

olmuşlardı. Türkiye’nin kuvvetli olmasına yakın alaka göstermişlerdi. Estonyalı devlet 

adamları ise Türkiye Estonya ve Finlandiya’nın akraba ve Turani kökenli olduğunu dile 

getirmişti.340 

Türkiye Cumhuriyeti 1929 yılı Dünya Ekonomik Bunalımı nedeniyle Dışişleri 

Bakanlığı’nın yurt dışı temsilciliklerinin bazılarını kapatma kararı almıştı. Bu karar 

doğrultusunda 1932 yılında tasarruf tedbirleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı 56 

memurunu Türkiye’ye çağırmış, yerlerine yeni bir görevlendirme yapmamıştı. Hatta 

Madrid, Paris ve Berlin temsilcilikleri yanında Riga Maslahatgüzarlığı da kapatılmıştı.  

Türkiye İbrahim Osman Bey’in yerine yeni bir atama yapmamış, Moskova Büyükelçisi 

Hüseyin Ragıp Bey’i akredite Büyükelçi olarak Baltık Ülkeleri nezdinde görevlendirme 

yoluna gitmişti. Fakat bu görevlendirme gerçekleşmemişti.341 1929 yılında Baltık 
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Güzeliş Ofset, Ankara, 2018, s.276. 
341 Küçük, a.g.m. s.296. 



152 

 

Ülkelerini temsilen Riga’ya atanan maslahatgüzar İbrahim Osman Bey bu görevi 13 

Haziran 1932 tarihine kadar sürdürdü. 342 Bilal Şimşir’e göre ise İbrahim Osman Bey Bu 

görevi Ragıp Raif Beyin görevlendirildiği 1935 yılına kadar sürdürmüştü.343 

Böylece Türkiye Estonya nezdinde Riga temsilciliği vasıtasıyla ilk defa temsil 

edilmeye başlanmıştı. Bu göreve İbrahim Osman Bey’e atanmıştı. Komşuları yanında 

Avrupa’nın uzak köşesinden Türkiye’nin Estonya’ya bir temsilci ataması önemli bir 

gelişme olarak değerlendirilmişti.  İbrahim Osman Bey, Estonya ve diğer Baltık devletleri 

arasında olumlu ilişkiler tesis edilmesinde ve iki ülkenin karşılıklı olarak birbirini 

tanıması noktasında önemli çalışmalar yapmıştı.  

 

1.4.2.2. Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Bey’in Estonya Nezdinde Türkiye’yi 

Temsil Etmesine Yönelik Girişimleri (1932-1935) 

 

Türkiye, 1929-1932 yılları arasında Baltık Ülkelerindeki temsilciliğinin olduğu 

Riga’da yerleşik olan diplomat İbrahim Osman Bey tarafından temsil edilmişti. Riga 

Büyükelçiliğinin ekonomik nedenlerle kapanmasından sonra, Baltık ülkeleri yani 

Letonya, Estonya ve Litvanya’da Türkiye’yi temsil için Türkiye’nin Moskova 

Büyükelçisi Hüseyin Ragıp görevlendirilmişti.344  

Türkiye’nin Baltık ülkeleri nezdindeki temsilciliğinin kapanmasından sonra 

Estonya Devlet Başkanı Konstantin Pats’ın, 18 Mart 1931 tarihinde Estonya Devlet 

Başkanı (State Of Elder) ve Estonya, Finlandiya, Macaristan Birliği Başkanı olarak 

gönderdiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben 
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153 

 

yazdığı mektupta:  Ulusların Turani kültürel yakınlaşmasını isteyen Estonya, Finlandiya 

ve Macaristan Birliği olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1929 yılında üç Baltık 

Ülkesini temsilen Riga’da ortak bir Büyükelçilik kurduğunu, atılan bu adımın Estonya 

halkında büyük bir mutluluk yaratmış olduğunu, Türkiye’nin gösterdiği bu dostane 

girişimin Estonya kültürü ile Türk kültürü ve halkı arasında bir yakınlaşmaya da vesile 

olacak bir durum olduğunu belirtilmekteydi. Bununla birlikte, aynı yazıda,  mevcut siyasi 

ve ekonomik koşullar altında ırk, dil ve kültür açısından büyük farklılık gösteren Baltık 

ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nin çalışmalarının çok yönlü olduğundan 

Büyükelçinin Türkiye ve Estonya’yı Riga’dan kültürel açıdan daha yakın hale getirmeye 

yeterli önem vermesinin zor olduğu, bu nedenle Estonya için Tallinn’de bulunan ayrı bir 

elçiliğin kurulmasının çok tavsiye edilen bir konu olacağının değerlendirildiği, durumun 

ortaya çıkmasının çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleştirilemez ise, mevcut elçiliğini 

Riga’dan Tallinn’e aktarmasının önerilmekte olduğu ifade edilmekteydi. Bu şekildeki bir 

gelişmenin, iki ülke arasında kültürel etkinlikleri teşvik etmeyi yoğunlaştırarak, 

“soydaşlarımız” arasındaki dilsel ve kültürel bütünleşmenin istenilen seviyeye 

getirilebileceğini vurgulamıştı. Konstantin Pats, söz konusu mektupta ayrıca mevcut 

Baltık ülkelerinde Türkiye elçisi olan İbrahim Osman’ın filolojik ve kültürel konularda 

eğitimli ve Turan uluslarını bütünleştirme konularına her zaman ilgi gösteren bir kişi 

olarak bilinmekte olduğunu, bu nedenle İbrahim Osman Bey’in Tallinn’de Türk 

Büyükelçisi olarak karşılamaya Estonya’nın her zaman hazır olduğunu, Estonya-

Finlandiya-Macar Birliği, belirtilen bu meseleyi dostça değerlendirmek için 

Ekselanslarının yani Mustafa Kemal’in bir fırsat bulmasını umduğunu ifade 

etmekteydi.345  

                                                           
345 EDA, Belge No: era1621_001_0000212_00013_t; EDA Belge No: era1621_001_0000212_00014_t; 

Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği, a.g.e.s.21, Bakınız Ek-4,Konstantin Pats’ın Atatürk’e 

gönderdiği 18 Mart 1931 tarihli mektup. 
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Konstantin Pats, Türkiye ve Estonya’nın Turani milletlerden olduğunu belirterek 

iki ülke halkını “soydaşlarımız” ibaresiyle aynı soydan gelen milletler olarak 

nitelendirmişti. Estonlar ile Türklerin aynı Turani orijinden geldiğini vurgulamıştı. 

Konstantin Pats turan kardeşliğini temelli iki ülkenin sağlam, dostane ve iyi ilişkiler 

kurması için, Mustafa Kemal’den Tallinn ve Riga’da bir Türk Büyükelçiliği açılmasını 

talep etmişti.   

  Pats’ın bu mektubu boşa yazılmış bir mektup değildi. Çünkü 7 Mayıs 1931 

tarihinde Türk Dışişleri misyonunun maslahatgüzarı (chargé d'affaires) aracılığı ile bir 

büyükelçilik açılması konusu üzerinde çalışıldığı ve ilk fırsatta bu talebin 

gerçekleştirilmeye çalışılacağı hakkında bilgilendirme yapılmıştı. Bu durum diplomatik 

nezaket içerisinde uygun bir cevap yazılarak Pats’ın mektubu karşılıksız 

bırakılmamıştı.346  

Bu mektup yazıldığı esnada İbrahim Osman Bey Riga’da Estonya’yı da temsil 

etmekteydi. Fakat mali nedenlerle Riga temsilciliği kapanınca, Türkiye’nin Moskova 

Büyükelçisinin Baltık ülkeleri nezdinde de Türkiye’yi temsilen görevlendirilmesi 

gündeme gelmişti. Bu durumla ilgili olarak: Hariciye Vekaleti, III. Daire Umum 

Müdürlüğünün I. şubesinin 9699-388 sayılı, “Letonya, Litvanya ve Estonya’da 

temsilimiz” konulu, acele ibareli, 18 Mayıs 1932 tarihinde Yüksek Başvekalete 

gönderdiği yazıda; bütçede tasarruf maksadıyla Riga maslahatgüzarlığının lağvedilmesi 

üzerine, Türkiye’nin Letonya, Litvanya ve Estonya’da temsil vazifesinin başka bir surette 

yapılması lüzumu hasıl olduğu, diğer taraftan da Litvanya Cumhuriyetinin Moskova 

Elçisi bulunan M.Jugris Baltrusaitis’in memleketini ayni zamanda Türkiye’de temsil 

etmesi için görevlendirerek, adı geçen M.Jugris Baltrusaitis’in “itimatnamesini” yani 

güven mektubunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına takdim etmek üzere son 

                                                           
346 Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e. s.17. 
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günlerde Ankara’ya geldiği, Türkiye’nin Litvanya, Letonya ve Estonya’da temsili 

vazifelerinin de ayni şekilde, Moskova Büyükelçiliği tarafından yerine getirilmesinin 

Dışişleri Bakanlığı tarafından da uygun görülmekte olduğu cihetiyle mezkur 

memleketlerdeki temsil görevinin Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp 

Beyefendi tarafından yerine getirilmek üzere Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin 

Ragıp için adı geçen hükümetlerde bu görevi icra etmesi için Litvanya, Letonya ve 

Estonya devletlerinin itimatname yani güven mektubu talebinin, istihsali talep 

edilmekteydi. Bu durum, Hariciye Vekili tarafından imza edilerek Başvekalete 

gönderildiği anlaşılmaktaydı.347 

Görüldüğü üzere söz konusu yazıda, Türkiye’nin Baltık ülkeleri nezdindeki 

Riga’da bulunan maslahatgüzarlığının ekonomik sebeplerle kapanması sonucunda, Baltık 

ülkeleri nezdinde Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp tarafından yerine 

getirilmesi için Türk Dışişleri Bakanlığı Başbakanlık’tan talepte bulunulmaktaydı. 

Söz konusu yazının, başvekalete ulaşmasından sonra; Başvekâlet tarafından 

Estonya’nın da dahil olduğu, Baltık Ülkeleri nezdinde Türkiye’nin Moskova 

Büyükelçiliği tarafından temsil edilmesine ilişkin olarak bir kararname çıkarılmıştı. Söz 

konusu 18/05/1937 tarih ve 9699/388 sayılı hariciye vekaleti yazısına istinaden 107/64 

sayılı 12882 dosya numaralı Başvekalet namına Müsteşar’ın imzaladığı kararnamede:348 

Litvanya, Letonya ve Estonya Cumhuriyetleri nezdinde Türkiye’nin Moskova 

Büyükelçisi Hüseyin Ragıp beyin temsil etmesi ve adı geçen devletlerden bu hususta 

agreman talebine bulunulması yönündeki, Hariciye Vekaletinin 15 Mayıs 1932 tarih ve 

9699/388 numaralı talebinin İcra Vekilleri Heyetinin 18/05/1932 tarihli toplantısında 

kabul edilmişti. Hariciye vekaletine Litvanya, Letonya ve Estonya Cumhuriyetleri Türk 

                                                           
347 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Belge No: 30-18-1-2 / 28-40-19; Ülkemizin Baltık Ülkeleri 

Nezdinde Moskova B.Elçisi Hüseyin Ragıp Tarafından Temsiline İlişkin Hariciye Vekaletinin 

15/Mayıs/932 tarih ve 9699/388 sayılı Yazısı,  
348BCA, Belge No; 30-18-1-2 / 28-40-19. 
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Mümessilliğine Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp beyin tayini ve bu hükümetlerden 

bu hususta agreman talebi hakkında İcra Vekilleri Heyetinin kararnamesi sureti ilgili 

birimlere gönderilmişti. Baltık ülkeleri nezdinde Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi 

Hüseyin Ragıp Bey tarafından temsil edilmesi hususunda icra vekilleri heyetince bir karar 

alınmıştı.349  

Bu kararın alınmasına esas teşkil eden, Başvekalet Muamelat Müdürlüğü’nün,  

18/05/1932 tarih ve 12882 sayılı Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başvekil 

İsmet İnönü ve diğer Bakanların imzaları ile çıkan kararnamede: Hariciye Vekaletinin 15 

Mayıs 1932 tarih ve 9699/388 sayılı, Litvanya, Letonya ve Estonya Cumhuriyetleri 

nezdinde Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Beyin temsil etmesi ve adı 

geçen devletlerden bu hususta agreman talebine bulunulması yönündeki teklifinin İcra 

Vekilleri Heyetinin 18/05/932 tarihli toplantısında onaylandığı, Türkiye’nin Baltık 

ülkeleri nezdinde temsilinin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp tarafından yapılmasına 

ve ilgili ülkelerden agreman talebine müsaade istenilmesine onay verildiği 

görülmekteydi.350  

Ancak, Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Bey’in aynı zamanda, Türkiye’nin 

Baltık ülkeleri nezdindeki temsilcisi olarak atanması yönündeki kararı 9 Haziran 1932 

tarihinde Türk Maslahatgüzarlık katibi Ercüment Ekrem Recaizade Bey’in Letonya’nın 

Varşova Büyükelçiliğine yaptığı ziyarette dile getirmişti. Leton makamlar bu durumu 

Dışişleri Bakanı Münster’e iletmişti. Münster bu kararı beğenmemişti. Münster 

Türkiye’yi rencide etmeden Türkiye’nin önerdiği isimle ilgili bir problem olmadığını 

fakat Riga’nın Moskova elçiliğinin altında olmasını istemediklerini, bu görevin Roma 

                                                           
349 BCA, Belge No: 30-18-1-2 / 28-40-19, Ülkemizin Baltık Ülkeleri Nezdinde Moskova Büyükelçisi 

Hüseyin Ragıp Tarafından Temsiline İlişkin 18/05/1932 tarih ve 107/64 sayılı 12882 dosya numaralı 

Başvekalet Yazısı,  
350 BCA Belge No: 30-18-1-2 / 28-40-19 Ülkemizin Baltık Ülkeleri Nezdinde Moskova Büyükelçisi 

Hüseyin Ragıp Tarafından Temsiline İlişkin 18/05/1932 tarih ve 12882 sayılı icra heyeti kararnamesi,  
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elçiliği vasıtasıyla yapılabileceğini öngören bir rapor hazırlanmasını emretmişti.  Bu 

durum Türk temsilciye iletilmişti. Bu esnada 20 Mart 1933’te Hüseyin Ragıp Bey için 

Litvanya’dan akreditasyon istenmişti. Letonya ve Estonya’nın aksine Litvanya 

Sovyetlerle yakın ilişkileri olması nedeniyle Türkiye’nin Moskova Elçisi Hüseyin Ragıp 

Bey’in ilave görevle Litvanya’ya atanmasına olumlu bakmaktaydı. Letonya’nın 

Kaunas’daki Elçisi Hüseyin Ragıp Bey’in kendisiyle akreditasyon istediği günde 

konuşma fırsatı bulduğunu, kendisinin Türkiye’nin Letonya ve Estonya için Elçi tayin 

etmeyi düşünmediğini söylemişti. Leton elçi Hüseyin Ragıp Bey’in Litvanya’da çok iyi 

bir izlenim bıraktığını kendisinin hiç Türk’e benzemediğini tam bir Avrupalıyı 

andırdığını dile getirmişti. 1934 yılındaki Milletler Cemiyeti toplantısında Estonya 

Litvanya ve Letonya Dışişleri Bakanları, Tevfik Rüştü Bey arasında geçen diyalogda bu 

üç Baltık devleti Riga’daki temsil için Varşova veya Stokholm elçiliklerinden birinin 

atanması taleplerini iletmişlerdi. Baltık ülkeleri ısrarla kendilerini temsil edecek elçiliğin 

Moskova elçiliği olmasını istemiyordu.351 Yine Letonya’nın Tallinn elçisi R. Liepins’in 

hazırladığı 5 Ocak 1935 tarihli yazıda Estonya Hükümeti’nin Türkiye’nin Moskova 

Elçisinin, Estonya temsilcisi olarak atanmasını kesinlikle kabul etmediklerini belirtmişti. 

Sonuç olarak Hüseyin Ragıp Bey’in Baltık ülkeleri nezdinde Moskova büyükelçiliğine 

ilave memuriyet olarak temsil etmesi Baltık ülkeleri tarafından kabul görmemişti. 17 

Ocak 1935’de Letonya daha sonra Mart ayında da Estonya Türkiye’nin Stokholm elçisi 

Ragıp Raif Bey’in elçi olarak Tallinn’e atanmasına onay vermişlerdi.352  

1932-1935 tarihleri arasında Türkiye Baltık Devletleri nezdinde Moskova 

Büyükelçiliği aracılığıyla temsil edilmesine karar verilmişti. Ancak, Litvanya Sovyetlerle 

yakın ilişkileri olması nedeniyle karşı çıkmamıştı. Fakat Letonya ve Estonya Türkiye’nin 

Baltık ülkeleri nezdindeki temsilinin ilave memuriyet ve akreditasyon yoluyla Moskova 

                                                           
351 Jekabsons, a.g.m.164-166. 
352 Jekabsons, a.g.m.168-169. 
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Büyükelçiliği altında olmasını istemiyorlardı. Tallinn ve Riga’nın Moskova’nın altına 

girmesi gibi gördükleri bu durumdan memnun değillerdi. Ve Türkiye’nin ülkelerine 

atayacağı akredite elçinin Varşova veya Stokholm’de yerleşik elçiliklerinden atanmasını 

istiyorlardı. Ve nitekim de Türkiye Baltık ülkelerine yapacağı akredite elçi tayininde 

Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Bey yerine Stokholm elçisi Ragıp Raifi Bey’i 

görevlendirmişti. Estonya ve Letonya Hüseyin Ragıp Bey’in şahsıyla alakalı olmamakla 

birlikte Sovyetler nezdindeki temsilcinin akredite olarak ülkelerini de temsil etmesinden 

rahatsızlık duymaktaydı. Bu durum da Hüseyin Ragıp Bey’in yerine (Köse Raif) Ragıp 

Raif Bey’in atanması Estonya ve Letonya açısından siyasi bir başarı olarak 

değerlendirilmekteydi. 

 

1.4.2.3. Stokholm Orta Elçisi Ragıp Raif Bey’in (Köse Raif) Estonya Nezdinde 

Türkiye’yi Temsili (Mart 1935-Eylül 1935) 

 

 Türkiye’nin Estonya nezdinde İbrahim Osman Bey tarafından temsil 

edilmesinden sonra, Stokholm orta elçisi Ragıp Raif Bey Baltık ülkeleri nezdinde Türkiye 

temsilcisi olarak tayin edilmişti. Bu durum ekonomik nedenlere bağlı olarak ortaya 

çıkmıştı. 

 Atatürk, 12 Mart 1935 tarihinde Konstantin Pats’a yazdığı mektup ile iki 

cumhuriyet arasında kurulan ilişkilerin korunması ve güçlendirilmesi için, Stokholm 

Büyükelçiliğindeki Ragıp Raif Bey’i Estonya nezdinde olağan üstü temsilci ve tam yetkili 

olarak görevlendirdiğini bildirmişti.353   

Atatürk bu durumu, mevkidaşı Konstantin Pats’a gönderdiği mektup ile 

bildirmişti. Söz konusu Mektupta Mustafa Kemal, Konstantin Pats’a: Türkiye 

                                                           
353 Özden, a.g.m, s.5. 
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Cumhuriyeti ile Estonya devletleri arasında var olan dostane bağlarının korunması ve 

kuvvetlendirilmesi amaç ve gerekliliği çerçevesinde Stokholm’da Türkiye Orta Elçisi 

Ragıp Raif’i ilave memuriyet olarak, Estonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

Fevkalade Murahhası ve Orta Elçisi sıfatıyla görevlendirmeye karar verdiğini 

belirtmekteydi. Adı geçen Stokholm orta elçisi Ragıp Raif Bey’in öne çıkan nitelikleri ve 

şimdiye kadar vazifesinde gösterdiği üstün başarı yaptığı akıllıca işleri yapmasına neden 

olan dirayet ve yüksek zekasının kendisine verilen Estonya nezdinde Türkiye’yi temsil 

etme gibi yüksek ve mühim vazifeyi, Estonya devletinin itimadına yakışır şekilde 

yapacağına dair bir güvence olduğu vurgulanmaktaydı. Atatürk, Ragıp Raif hakkındaki 

bu kanaat nedeniyle, Ragıp Raif Beyin büyük ve önemli bir görev olan, Estonya nezdinde 

Türkiye’yi temsil etme görevine kabul edilmesini, Ragıp Raif Bey’in gerek kendi adına 

ve gerek Türkiye Cumhuriyeti adına yapacağı her türlü tebligata ve bilgilendirmeye 

yetkili olduğunu belirterek, özellikle, Ragıp Raif Bey’in, Estonya Devletinin şahsi saadeti 

ve Estonya’nın refahı hakkında beslediği dostane ve samimi hislere ilişkin vereceği 

teminata tamamen emniyet ve itimat edilerek, Ragıp Raif Bey’in yerine getireceği bu 

önemli ve yüksek vazifesinin en güzel şekilde ifa edilmesi için kendisine itimat edilerek, 

bu ulvi görevde ona yardımcı olunması ricasında bulunmuştu. Atatürk bu mektubu,  12 

Mart 1935 tarihinde Ankara’da yazmış, Kemal Atatürk imzasıyla imzalamıştı. Böylece 

Estonya Cumhurbaşkanı Konstantin Pats’a, Türkiye’nin Stokholm Orta Elçisi Ragıp 

Raif’i ilave olarak Türkiye’nin Tallinn olağan üstü yetkili orta elçi olarak 

görevlendirdiğini, bu göre Ragıp Raif’in bu göreve kabul edilmesi istenmişti. Raif Bey’in 

Türkiye adına yapacağı işlemlerde yetkili olduğunu, Ragıp Raif Bey’in çok başarılı bir 

devlet görevlisi olduğu, Estonya’nın refahı ve dostane ilişkileri için çalışacak kabiliyette 

olduğu, kendisine itimat edilmesi hususları bildirmekteydi.354 Nihayetinde bu mektuptan 

                                                           
354 Bilal Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Adamları, Cilt 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 

2001, s.40-41. 
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kısa bir süre sonra Türkiye’nin Stokholm elçisi Köse Raif Ragıp Bey’e ilave görev olarak, 

Baltık ülkelerini temsilen görevlendirilmişti.355 Şimşire göre, Köseraif Ragıp Raif Bey, 

bu görevi 1938 yılına kadar sürdürmüştü.356 

 

1.4.2.4. Osman Nuri Batu’nun Estonya Nezdinde Türkiye’yi Temsil Etmesi (1935) 

 

Türkiye’nin Estonya nezdindeki temsil görevi Stokholm Büyükelçisi Ragıp Raif 

tarafından sürdürülürken, Tallinn’e daimi temsilci atanması için Türk Dışişlerinde 

çalışmalar devam etmekteydi. Bu kapsamda, Osman Nuri Batu’nun Estonya nezdinde 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan bir 

kararname ile bu göreve atanmıştı. Osman Nuri Batu, 25 Temmuz 1935 tarih ve 3063 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2933 sayılı ve 04/07/1935 tarihli Bakanlar Kurulu 

Kararı Kararnamesinin Lahey Maslahatgüzarı Osman Nuri Batu’nun Letonya İkinci Sınıf 

Elçiliğine tayini; Hariciye Vekilliği’nin 03/07/1935 tarih ve 3657/446 sayılı tezkeresiyle 

yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 04/07/1935’de onanmıştı. Bu karar ile 

Osman Nuri Batu’nun Letonya ikinci sınıf elçi olmasına ilişkin kararın Cumhurbaşkanı 

Atatürk, Başvekil İsmet İnönü ile Adliye, Milli Müdafaa, Dahiliye, Hariciye, Maliye, 

Maarif, Nafia, İktisad, Sıhhat Ve İçtimai Muavenet, Gümrük ve İnhisarlar ve Ziraat 

vekillerinin imzasıyla müşterek kararname ile atanmıştı.357 Bu kararname ile Osman Nuri 

Batu Lahey Maslahatgüzarlığından, Türkiye’yi Baltık Ülkeleri nezdinde temsil etmek 

amacıyla Letonya’da bulunan Riga temsilciliğine ikinci sınıf elçi olarak atanmıştı.  

                                                           
355 Kılıç,  Armağan, a.g.e., s.275. 
356 Bilal Şimşir, Cumhuriyetin İlk Çeyrek Yüzyılında Türk Diplomatik Temsilcilikleri ve Temsilcileri 

(1920-1950), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 22(65-55-66) Ankara, 2006, s.28. 
357 T.C. Resmi Gazete, 25 Temmuz 1935 tarih ve 3063 sayılı;  
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Bu atamadan önce, Türkiye Cumhuriyeti Stokholm Büyükelçiliği’nin, Estonya 

Cumhuriyeti Stokholm Büyükelçiliği’ne gönderdiği, 20 Haziran 1935 tarih ve 8078/241 

sayılı yazıda; Türk Hükümeti’nden alınan bir telgrafa göre, ana merkezi Riga olacak olan 

Baltık ülkelerini temsilen bir temsilcilik açma kararına varıldığını bu konunu hakkında, 

Estonya Devlet Başkanının bilgilendirilmesinin talep edildiği, Türkiye Devleti’nin bu 

oluşum için Lahey’de görevli olan ve Türkiye’nin en eski ve seçkin diplomatlarından olan 

Nuri Batu Bey’i seçtiğini ve Nuri Batu’nun görevini Olağan Üstü Elçi ve Tam Yetkili 

Temsilci olarak yapacağı bu konuda adı geçen Büyükelçinin kabul edilmesi hususunda 

memnuniyet duyulacağı,358 bu konuda hızlı bir cevap alma beklentisi içerisinde olunduğu 

iletilmişti. (Büyükelçi Ragıp Raif imzasıyla)359 

 Türkiye Cumhuriyeti Stokholm Büyükelçiliği’nin bu talebi Estonya 

Cumhuriyetinin Stokholm temsilciliği vasıtasıyla Estonya makamlarına “Türk 

Büyükelçisi Monşer Nuri’nin” kabulü başlıklı yazı ile 22 Haziran 1935 tarih ve 477 sayılı 

yazı ile iletilmişti.360  

Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın, kendi Stokholm Büyükelçiliği’ne gönderdiği 2 

Temmuz 1935 tarihli ve 163 sayılı yazıda, Türk Büyükelçi Nuri Batu hakkındaki 20 

Haziran 1935 tarih ve 477 sayılı yazının alındığı, Büyükelçilik tarafından verilen bilgilere 

ek olarak Büyükelçi Nuri Bey’in daha öncede kendilerine Türk tarafından tavsiye 

edildiği, kendisi ve iletilen talep hakkında benzer düşüncede olunduğu, yani Nuri 

Batu’nun temsilci olarak görevlendirilmesine olumlu bakıldığı bilgisi verilmişti.361 Bu 

yazıdan Osman Nuri Batu’nun Tallinn’de görevlendirilmeden önce Estonya makamlarına 

bildirim yapıldığı,  Estonya Makamlarının da Osman Nuri Batu’nun elçi olarak Tallinn’e 

atanmasına olumlu yanıt verdiği anlaşılmaktaydı.  

                                                           
358 EDA, Belge No: era0957_007_0000297_00004_t 
359 EDA, Belge No: era0957_007_0000297_00005_t 
360 EDA, Belge No: era0957_007_0000297_00003_t 
361 EDA, Belge No: era0957_007_0000297_00006_t  
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Osman Nuri Batu’nun, elçi olarak, Estonya nezdinde Türkiye’yi temsilen 

görevlendirilmesi hakkında Eston Makamlarına yapılan ön bilgilendirme sonucunda 

alınan olumlu yanıttan sonra, Osman Nuri Batu’nun, Lahey Maslahatgüzarlığı 

görevinden Letonya ikinci sınıf elçisi olarak atanmasından sonra çok geçmeden 31 

Ağustos 1935 tarih ve 3094 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3129 sayılı ve 08/08/1935 

tarihli İcra Vekilleri Heyeti Kararnamesinin Riga ikinci sınıf Elçisi Nuri Batu’nun ilave 

memuriyet olarak Lituanya ve Estonya Hükümetleri nezdinde de Türkiye Cumhuriyetini 

orta elçi sıfatıyla temsil etmesi; Hariciye Vekilliğinin 7/8/935 tarih ve 16525/484 sayılı 

talebi doğrultusunda onaylanmıştı. Böylece Osman Nuri Batu’nun Litvanya ve Estonya 

hükümetleri nezdinde Türkiye’nin orta elçisi olarak atanmasına ilişkin karar 

Cumhurbaşkanı Atatürk, Başvekil İsmet İnönü ile adliye, Milli Müdafaa, Dahiliye, 

Hariciye, Maliye, Maarif, Nafia, İktisat, Sıhhat Ve İçtimai Muavenet, Gümrük ve 

İnhisarlar ve Ziraat vekillerinin imzasıyla müştereken atandığı görülmekteydi.362 

Söz konusu, icra vekilleri heyeti kararının ardından, Osman Nuri Batu 19 Eylül 

1935’de Estonya Devlet Başkanına güven mektubunu sunarak (credentials) göreve 

başlamış, hemen arkasından Tallinn’de yerleşik olmasına rağmen Litvanya, Letonya 

devlet başkanlarına da 1 ay sonra güven mektubunu sunarak bu ülkeler nezdinde akredite 

büyükelçi olarak görev üstlenmişti. Tallinn’deki Türk elçiliği, Nuri Batu ile birlikte 

müsteşar ve ikinci katip Settar F. İksel ile göreve başlamıştı. Nisan 1936’da Settar İksel 

Konsolos olarak atanmıştı.363 

Türkiye’nin, Tallinn’de yerleşik bir temsilci görevlendirmesine ilişkin Eston 

Devlet Arşivlerinden elde edilen belgelerde konu “Türgi 1935” adlı bir 957-7-304 

numaralı özel dosya ile takip edilmişti.364 Eston Devleti’nin bu tutumuna bakıldığında, 
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hükümetin konuya özel olarak eğildiğini, Türkiye’nin Tallinn’e temsilci atamasının 

kendileri için büyük önem arz ettiğini bu nedenle konunun ayrıca takip edildiği 

değerlendirilmekteydi. Burada ayrıca Osman Nuri Batu’nun Büyükelçi olarak atanması 

sürecinde, Estonya Devleti’nin kendi işleyişi içerisinde yaptığı çalışma ve yazışmalar 

görülmekteydi. 

Estonya’nın Nuri Batu’nun atanmasına ilişkin hazırladığı dosyanın içindekiler 

kısmına bakıldığında; “Türgi” (Türk); Nuri Batu’nun yetkileri (19 Eylül 1935 tarihi 

itibariyle) a)Türkiye Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk’ün 27/10/1935 tarihli Mektubu, 

b)Nuri Batu’nun güvenlik soruşturması c)Pats’ın mektubuna cevaben yazılmış mektup, 

şeklinde bir içeriğe sahip olduğu görülmekteydi. 365 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (Reisicumhur) olarak elçi Nuri 

Batu’nun Tallinn’e orta elçi olarak atanmasına ilişkin Estonya Devlet Başkanı Konstantin 

Pats’a gönderdiği 27 Ağustos 1935 tarihli Mektupta:  

“Türkiye Cumhuriyeti ile ESTONYA Cumhuriyeti arasında teyemmünen mevcut 

olan dostluğun muhafaza takviyesi malup ve mültezimim bulunduğundan sabık 

maslahatgüzarı NURİ BATU’yu nezdi devletlerine Fevkalade murahhas ve Orta Elçi 

sıfatıyla tayin ve isama karar verdim. 

Kendisinin evsaf ve hasaili ve şimdiye kadar gösterdiği dirayet ve fetanet verilen 

bu yüksek vazifeyi itimadı devletlerine mazhar olacak tarzda hüsnü ifa edeceğini zemin 

bulunmaktadır. 

Bu kanaatladırki zatı devletlerinden kendisini hüsnü kabul buyurmalarını gerek 

kendi namına ve gerek Türkiye cumhuriyeti namına tarafından vukuu bulacak tebligata 

ve bilhassa zatı devletlerinin şahsı saadeti ve Estonyanın refahı hakkında beslediğim 
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dostane ve halisane hislere dair vereceği teminata temamile emniyet ve itimat edilerek 

yüksek vazifesinin hüsnü ifası emrinde müzaherete nail olmasını reca eylerim. 

Ankara’da bin dokuzyüz otuz beş senesi ağustos ayının 17’inci günü ita edilmişti. 

Kemal Atatürk”  hususlarına yer vermişti. 366  

Bu mektupta, Atatürk, Nuri Batu’yu Estonya nezdinde temsilci olarak 

görevlendirdiğini, Nuri Batu’nun Türkiye’nin temsilcisi olarak bu göreve kabul 

edilmesini, Nuri Batu’nun Türkiye ve Estonya’nın çıkarlarını gözetecek ve ilişkileri 

geliştirecek bir ferasete ve emniyete sahip olduğunu dile getirerek Nuri Batu’nun 

ülkelerindeki görevine kabul edilmesini talep etmişti.  

Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsilen, Tallinn’e fevkalade murahhas ve orta 

elçi olarak görevlendirilen Nuri Batu, Estonya Cumhurbaşkanı Konstantin Pats’a 

sunduğu güven mektubunda; 

“Ekselansları Cumhurbaşkanı 

Türkiye Cumhuriyeti reisicumhurunun beni nezdi devletlerine Fevkalade 

Murahhas ve Orta Elçi olarak tayin buyurduklarını bildiren mektubu taktim ile şeref 

kazanırım. 

Reisicumhur bana bu ehemmiyetli vazifeyi tevdi ederken Zatı Devletlerine karşı 

beslediği derin ve samimi dostluk duygularını arz ve şahsi saadetlerini ve Estonyanın 

refahındaki temennilerini iblağ etmemi sureti mahsusada emir buyurdular. 

Reisi Cumhur tarafından Estonya’da ilk elçisi intihab buyrulduğumdan 

müftehirim ve hükümetimin Estonya hükümeti ve milletine kardeşçe sevgisinin ve iki 
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memleket arasında teyemmünen mevcut iyi münasebatın devamı hakkındaki dileklerinin 

teminatını getirmekle bahtiyarım. 

Bütün mesaimi ve münasebatın inkişafına hasredeceğim. Estonya hükümetinin bu 

duyguları tamamile paylaştığını umar ve memuriyetimin ifası hususunda Zatı 

Devletlerinin hayrühane müzaheretlerini ricaya müsaade eylerim.” demek suretiyle 

Estonya Devlet Başkanına kendisinin göreve kabul edilmesi için bir güven mektubu 

sunmuştu.367 Nuri Batu güven mektubunda özetle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Estonya nezdinde Türkiye’yi 

temsilen orta elçi olarak görevlendirildiğini, Atatürk’ün kendisinden, Estonya devletine 

karşı beslediği samimi duygularını ve Estonya’nın refah ve mutluluğunu temenni ettiği 

güzel duygularını iletmesini istediğini, kendisinin bu göreve atanan ilk kişi olmasından 

dolayı iftihar ettiğini ve tüm mesaisini iki ülke arasında mevcut olan dostane ilişkilerin 

geliştirilmesi için harcayacağını belirtmekteydi. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Estonya nezdinde Orta Elçisi olarak atanan Nuri 

Batu’nun güven mektubunu sunmasından sonra, Estonya Dışişleri Bakanlığı 19 Eylül 

1935 tarihli Nuri Batu’nun güven mektubunun kabul edildiğine dair Cumhurbaşkanı 

Konstantin Pats imzalı bir notayı Türkiye’ye göndermişti. Bu notada, Konstantin Pats; 

Nuri Batu’nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, Estonya’ya fevkalade murahhas 

ve orta elçi sıfatıyla atanması hususundaki güven mektubu ile Nuri Batu’nun Estonya’da 

görevlendirildiğine dair, Mustafa Kemal Atatürk’ün mektubunu aldığını ve Nuri Batu’yu 

orta elçi ve fevkalade murahhas olarak akredite etmekten mutluluk duyduğunu, Estonya 

devlet başkanı ve şahsı adına Estonya nezdinde sahip olunan imkanlar dairesince Türkiye 

Cumhuriyeti ve onun temsilcisi olarak Nuri Batu'nun Estonya devletinin seçkin 
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ayrıcalıklarından, imtiyazlarından faydalanacağını iletmekten mutlu olduğunu dile 

getirmişti.368  

Bu yazının devamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ekselansları Kemal 

Atatürk’ün mektubunda iki ülke arasındaki kardeşlik ve sempatinin birleştirilmesinde 

Nuri Batu’nun görevlendirilmesinin bir bağ olarak yorumladığını ve Nuri Batu’nun 

temsilci olarak görevlendirilmesinin kendisinde bu yönde oluşan duyguları teyit ettiğini, 

Eston devletinin ve yetkililerinin de aynı duyguları paylaştığını ve tüm girişimlerine iki 

ülke arasında dostane ilişkilerin geliştirilme hedefinin rehberlik edeceğini, Nuri Batu’yu 

Türkiye Cumhuriyetinin Estonya’daki fevkalade yetkilisi ve orta elçisi olarak kabul 

ettiğini,  Nuri Batu’nun görevini yerine getirmesi için Konstantin Pats ve Estonya olarak 

her türlü katkıyı vereceklerini bildirmişti.369  

Böylece, Türkiye’nin Estonya nezdinde elçi olarak atadığı, Osman Nuri Batu’nun, 

Estonya Devlet Başkanı, Konstantin Pats’a sunduğu güven mektubu kabul edilerek, 

Osman Nuri Batu resmen ülkeye ve göreve kabul edilmişti. Nuri Batu’nun büyükelçi 

olarak atanmadan önce kendisinin Baltık ülkelerini temsilen Estonya’da yerleşik 

büyükelçi olarak atanmak için Dışişleri Bakanlığı tarafından düşünülmekte olduğuna 

ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Stokholm Büyükelçiliği ile Estonya’nın Stokholm 

Büyükelçiliği arasında bazı yazışmalar olmuştu.   

 Bu kapsamda, Estonya makamlarına iletilen Orta Elçi Nuri Batu’nun Biyografisi 

iletilmişti. İletilen bu biyografi şu şekildeydi: 

“Malatya Doğumlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu, 1900 yılında 

Dışişleri Bakanlığına Ataşa olarak göreve başladığı, birkaç bölümde kâtiplik yaptıktan 

sonra terfi aldı. 1910 yılında Batum Konsolosluğuna İdari Direktör olarak atandı ve kısa 
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süre sonra da Rustchuk Konsolosluğuna Konsolos olarak atandı. Yunanistan ve 

Bulgaristan’da bazı başarılı konsüller görevler aldı. Büyük savaş sonrasındaki ateşkes 

süresince İstanbul’da bulunan Dışişleri Bakanlığı delegasyonunun sekreterliğini yaptı. 

1924’de Tiflis Başkonsolosu oldu ve sonrasında 1927 yılında Bakanlık ta başarılı bir 

şekilde sırasıyla Konsolosluk İşleri Direktörü ve siyasi işler danışmanı olarak görev 

yaptı.  1931 yılında Lahey’e sürekli maslahat güzar olarak atandı ve kendisi Baltık 

bölgesinde Bakanlığın olağan üstü elçisi ve Tam yetkili temsilcisi olarak akredite 

edilmiştir.” şeklinde Büyükelçi Nuri Batu hakkında bilgi verilmekteydi. 370 

Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsilen Tallinn’e Fevkalade Murahhas ve Orta 

Elçi olarak görevlendirilen Osman Nuri Batu, Estonya Cumhurbaşkanı Konstantin Pats’a 

19 Eylül 1935 tarihli sunduğu güven mektubuyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Estonya nezdinde Türkiye’yi 

temsilen orta elçi olarak görevlendirildiğini, Atatürk’ün kendisinden, Estonya devletine 

karşı beslediği samimi duygularını ve Estonya’nın refah ve mutluluğunu temenni ettiği 

güzel duygularını iletmesini istediğini, kendisinin bu göreve atanan ilk kişi olmasından 

dolayı iftihar ettiğini ve tüm mesaisini iki ülke arasında mevcut olan dostane ilişkilerin 

geliştirilmesi için harcayacağını belirtmekteydi.371 

Estonya Devlet Başkanı Konstantin Pats’ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderdiği yazıda; Türkiye cumhuriyeti Devleti Başkanının Nuri Batu’yu 

fevkalade elçi ve tam yetkili murahhas olarak tayin eden mektubunu almaktan fevkalade 

memnun olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adına Sayın Büyükelçi 

tarafından dile getirilen dostluk ve samimiyetin geliştirilmesi hususundaki sözlerinden 

dolayı çok memnun olduğunu, Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın dile getirdiği 
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gibi kendisinin de Türk Devletinin mutluluk ve refahını dileyerek aynı samimi ve dostane 

duyguların kabul edilerek Türk halkına iletilmesinin talep edildiği, Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanının Sayın Elçiyi görevlendirmekle daha evvel vurguladığı iki ülke 

arasında kardeşçe sempatiyi ve ilişkileri sürdürme arzu ve istediğini perçinleyerek bu 

isteği ve arzuyu tekrar gösterdiğini, Estonya Devleti’nin de aynı niyetle olduğundan ve 

arkadaşlık ve dostluk bağlarını kuvvetlendirme ve iki ülkeyi daha da yakın hale getirme 

çaba istek ve arzusu içerisinde olduğundan emin olunmasını istediğini, Estonya Türkiye 

Cumhuriyetinin ilk akredite edilmiş resmi temsilcisi olarak şahsı adına değerli 

Büyükelçiyi selamlayarak, Sayın Büyükelçinin her zaman yanında olacağını, kendine 

verilen görevi yerine getirmede Devlet ve diğer kurumlar olarak her türlü imkânı 

kendisine seferber edeceğini, kendisine bu konuda garanti verdiğini belirtmişti.372 

Böylece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Nuri 

Batu’yu Estonya nezdinde görevlendirmesine ilişkin mektup ve Nuri Batu’nun Estonya 

nezdinde Türkiye Cumhuriyeti fevkalade temsilcisi ve orta elçisi olarak 

görevlendirilmesine ilişkin güven mektubundan sonra, Estonya Devlet Başkanı 

Konstantin Pats, Nuri Batu’yu 19 Eylül 1935 tarihinde Türkiye’nin Estonya nezdinde 

yerleşik Fevkalade Temsilcisi ve Orta Elçisi olarak kabul ettiğini bildirmesiyle Nuri Batu 

resmen göreve başlamıştı. Osman Nuri Batu’nun Büyükelçi atanması Eston basınında 

kendisine çok geçmeden yer bulmuştu. Eston basınında Batu hakkında çıkan bazı haberler 

şu şekildeydi: 

Büyükelçi Batu ve ailesi hakkında 06.09.1935 tarihinde Uudisleh gazetesinde 

çıkan “Atatürki saadık Turgist” (Atatürk’ün Büyükelçisi) başlıklı haberde: Başkenti 

Ankara olan Türkiye’de 3.330 kilometre demiryolu, 4.400 araba ve 129.000 tonluk ticari 

filo bulunduğu ve 35.000 kişilik nüfusu olduğu, Türkiye’nin şu anki yöneticisi Mustafa 
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Kemal Atatürk’ten alıntı yapılacak olunursa,  Atatürk’ün diğer “diktatörlerden” farklı 

olduğu, çünkü onun tam bir yönetici olduğu, onun etkisinin ve gücünün kişiliğinden 

kaynaklandığı ve herhangi bir partiyi ya da cemaati desteklemediği, özellikle de kitleleri 

birbirinden ayıran her şeye karşı olduğu, ama aynı zamanda, başkalarının erdemlerini asla 

inkâr etmediği, Mustafa Kemal’in yükselen modern Türkiye’nin tek ve usta yöneticisi 

olduğu,  birkaç yıl önce Türkiye için verilen dataların ve göstergelerin bu gün artık 

geçerliliğini yitirdiğini çünkü Atatürk’ün işini çok iyi yaptığını, Kuzeyde olan Estonya 

olarak, Modern Türkiye’nin diktatörlükle yönetilen ülkelerden daha büyük başarı 

sağladığına inanılması gerektiğini, Türkiye’nin bu başarısının bir mucize olduğu hatta 

medeni ve olağan üstü bir mucize olduğunu ifade etmekteydi. Bu yazıyı yazan muhabir, 

Roma hotelde Nuri Batu ile oturduğu belirterek, Atatürk’ün bu büyükelçisi Nuri Batu’nun 

esmer, gümüş saçlı ve diplomat olarak en iyi yıllarını yarı sömürge döneminde 

(Osmanlının emperyalist güçlerin etkisinde kaldığı dönem) geçirdiği, onun daha iyi bir 

Türkiye’nin göstergesi olduğunu belirtmekteydi. Haberin devamında, Nuri Batu’ya bazı 

sorular sorularak devam edilmekteydi. Nuri Batu’ya, “Avrupa açısından Modern Türkiye 

nedir? Günlük hayatta rutini nedir?” Gibi sorular sorulduğu Batu’nun ise bu sorulara: Bu 

gün Türkiye’nin tamamen yeni bir ülke olduğunu, eskinin sona erdiğini, insanların 

modern bir hayata başladığını, örneğin Latin alfabesine sahip olunduğu, tüm basında 

Latin alfabesinin kullanıldığını,  basında, Türkiye’nin çok geniş bir kültüre sahip olan 

önde gelen gazetelerin gazeteciliğinden bile daha modern bir hale geldiğini, Türkiye’nin 

adeta yeniden doğduğunu, eğitimde zorunlu eğitime gidildiğini, 4 yaşında başlayan 

eğitimim orta ve lise öğrenimi ile beraber 10 yıl kadar sürdüğünü, bu sürede sportif olarak 

da beceri kazandırılmaya çalışıldığını, Türk dilinin Arap ve Ermeni kelimelerden 

arındırılmaya çalışıldığını, Estoncada ve Türkçede pek çok ortak kelime olduğunu ifade 

etmişti. Batu’nun Türk kadını hakkında söyledikleri şu şekildeydi: Batu, Türk kurtuluş 

mücadelesinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini, bu değişimden Türk kadının da 
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etkilendiğini, modern Türk kadının hiçbir Avrupalı kadından farklı olmadığını, nüfusun 

çoğunun kırsalda yaşardığını, peçe ile ilgili anlatılan hikayelerin asılsız olduğunu, 

kadınların “tarlada çalışırken peçe ve çarşafı nasıl giyebilir” şeklinde beyanda 

bulunmuştu. Nuri Batu Ankara’nın nüfusunun; birkaç yıl önce 35.000 iken çok kısa 

sürede 80.000’e geldiğini, tüm kamu kurumlarının Ankara’da toplandığını, ithalatın 

azaldığını, ülkedeki demiryolu yapımının iyice yoğunlaştığını, demiryolu ağının 

kademeli olarak arttığını, modern Türkiye’nin tarihinin Mustafa Kemal ile başladığını, 

Tallinn’de elçilik binası bulmanın gerçekten zor olduğunu, ancak modern bir elçilik 

binası yapıldığını belirtmekteydi.373 

Ayrıca, yine Büyükelçi Osman Nuri Batu’nun güven mektubunu sunduğuna 

ilişkin 19/09/1935 tarihli Uus-Eesti Gazetesinde “Türgi saadik Nuri Batu riigivanema 

juures.” (Türk Büyükelçi Nuri Batu Güven Mektubu Sundu) başlıklı haberde; Türkiye 

Cumhuriyetinin, Estonya Tallinn’de yerleşik olarak atanan Büyükelçi Osman Nuri 

Batu’nun, Kadriorg Sarayında devlet Başkanı Konstantin Pats’a güven mektubunu 

sunduğu, Batu’nun saraya arabayla geldiği ve resmi tören ile karşılandığı, Büyükelçi 

Batu’nun konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Estonya’da Büyükelçi olarak 

seçilmekten müşerref olduğunu, dostane ve samimi duygularını Eston Devletine ve 

halkına sunmaktan son derece onur duyduğunu keza, Eston halkından ve yetkililerinden 

başlayan ilişkilerin mutlu ve sağlıklı bir şekilde devam edeceğine ilişkin canlı ve istekli 

arzuları gördüğünü, ilişkileri geliştirme adına her türlü liderliği ve planlamayı yapacağını 

belirttiği ifade edilmekteydi. Bunun yanında, güven mektubu sunuş töreninde,  

Konstantin Pats konuşmasında; iki ülkeyi birleştiren kardeşçe sempati bağlarının 

oluşmasında her türlü gayreti sarf edeceğine dair sayın büyükelçi Osman Nuri Batu’nun 

söz verdiğini ve Türk halkının ilişkileri geliştirme yönündeki isteğinin kendisini bir kez 

                                                           
373“Atatürki saadık Türgist” Uudisleh, 06 Eylül 1935, s.3; Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, 

a.g.e. s23. 
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daha tatmin ettiğini, Estonya Hükümeti’nin aynı düşünceleri paylaştığından emin 

olunması gerektiğini ve Başkan olarak ilişkilerin geliştirilmesinde tüm çaba ve mesaisini 

tüketmede tereddüt etmeyeceğini ifade ettiği belirtilmekteydi. 374 

Söz konusu haberin devamında, Nuri Batu’nun Malatya Doğumlu, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu, 1900 yılında Dışişleri Bakanlığına Ataşa olarak 

göreve başladığı, birkaç bölümde kâtiplik yaptıktan sonra terfi aldığı, 1910 yılında Batum 

Konsolosluğuna İdari Direktör olarak atandı ve kısa süre sonra da Rustchuk 

Konsolosluğuna Konsolos olarak atandığı, Yunanistan ve Bulgaristan’da bazı başarılı 

konsüller görevler aldığı, birinci Dünya Savaşı sonrasındaki ateşkes süresince İstanbul’da 

bulunan Dışişleri Bakanlığı delegasyonunun sekreterliğini yaptığı, 1924’de Tiflis 

Başkonsolosu olduğu ve sonrasında 1927 yılında Bakanlıkta başarılı bir şekilde sırasıyla 

Konsolosluk İşleri Direktörü ve siyasi işler danışmanı olarak görev yaptığı,  1931 yılında 

Lahey’e sürekli maslahatgüzar olarak atandığı ve kendisinin Baltık bölgesinde 

Bakanlığın olağan üstü elçisi ve tam yetkili temsilcisi olarak akredite edildiği şeklinde 

bilgilerle Batu’nun kısa biyografisine de yer verilmekteydi. 375  

Türkiye’nin Estonya nezdinde elçisi olarak atanan Nuri Batu’nun güven mektubu 

sunmak için 19 Eylül 1935 tarihinde Kadriorg Sarayına gelişi, karşılanması, merasim 

alayını selamlamasına ilişkin fotoğraflar Estonya Devlet Arşivlerinden temin edilerek 

fotoğrafta, Büyükelçi Nuri Batu’nun atlı eskortlar ile Kadriorg Sarayına geldiği,  

Estonya’nın yüksek rütbeli asker ve sivil bürokratları tarafından karşılandığı, sonrasında 

ise merasim alayını selamladığı görülmekteydi.376 

                                                           
374 “Türgi saadik Nuri Batu riigivanema juures”; Uus-Eesti, 19.09.1938,s.3); ayrıca Bkz. Türkiye 

Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e. s23, Bkz.  
375 “Türgi Saadik Nuri Batu riigivanema juures Uus-Eesti, 19.09.1938,s.3.;Türkiye Cumhuriyeti Tallinn 

Büyükelçiliği, a.g.e, s23. 
376 Türkiye’nin Estonya Nezdinde Büyükelçisi olarak Atanan Osman Nuri Batu’nun güven Mektubunu 

sunmak için Kadriorg Sarayına gelişine ilişkin fotoğraf, ayrıca bkz. EK-12,  
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Türkiye’nin, Estonya nezdinde Büyükelçisi olarak atanan Nuri Batu’nun, güven 

mektubu sunmak için 19 Eylül 1935 tarihinde Kadriorg Sarayı’nda Devlet Başkanı 

Konstantin Pats ve heyeti ile toplu fotoğraf çekimi yapılmıştı. Eston arşivinden temin 

edilen bu fotoğrafta ayakta üç, oturan beş kişi bulunmaktadır. Büyükelçi Batu oturanlar 

arasında sol baştan ikinci sırada Konstantin Pats’ın yanında yer almaktadır. Bunların 

yanında fotoğrafta Devlet Genel Sekreteri (Secretary of State) K. Terras,  Harekat ve 

Dışişleri Bakanı (Acting Minister of Foreign Affairs) J. Müller, Görevlendirilmiş General 

(commissioned general) G. Jonson; Görevlendirilmiş Bürokrat (commissioned officer)  

Col. H. Grabbi, Protokol Müdürü (Chief of Protocol) J. Mölder, ltn. Põder, yer 

almaktaydı. 377   

Türkiye’nin Estonya nezdindeki Büyükelçisi Nuri Batu’nun bazı Büyükelçiler ile 

beraber yeni yıl mesajlarını Estonya Cumhuriyeti Devlet Başkanına ilettikten sonra 

Kadriorg Sarayından çıkarken çekilen 01.01.1937 tarihli EFA.2.0-27344 sayılı Estonya 

Devlet arşivlerinden temin edilen fotoğrafta, Büyükelçi Nuri Batu ile birlikte (Soldan 

sağa) Yabancı diplomatlar İngiliz Charge'd Affaires (maslahatgüzar) D. Gallienne, 

pasaport daire başkanı Giffey, Türkiye'nin büyükelçisi Nuri Batu, Fransa Büyükelçisi 

Jean Hellen, elçilik ofis yöneticisi Heumann, Letonya Büyükelçiliği Başkatibi I. Gilberts 

yer aldığı görülmekteydi.378 

Nuri Batu 1935 yılında başladığı Türkiye’nin Estonya nezdindeki orta elçisi ve 

fevkalade murahhaslık görevini, 17 Haziran 1940 tarihinde, kendisi izindeyken, Sovyet 

birliklerinin Estonya’ya girmeye başlaması nedeniyle görevine bir daha dönememiş ve 

                                                           
377 EDA, Film arşivleri; belge No: EFA.124.A-12-20; Bakınız EK-5/2, Türkiye’nin Estonya Nezdinde 

Büyükelçisi olarak Atanan Osman Nuri Batu’nun güven Mektubunu sunduktan sonra Kadriorg Sarayında 

toplu fotoğraf,  
378 EDA,, Film arşivleri; belge No: EFA.2.0-27344; ayrıca Bakınız EK-5/3; Türkiye’nin Estonya Nezdinde 

Büyükelçisi olarak Atanan Osman Nuri Batu’nun ile birlikte bazı yabancı diplomatların 01.01.1937 

tarihinde yeni yıl mesajlarını Estonya Devlet Başkanına ilettikten sonra  Kadriorg/ Kadrioru Sarayında 

toplu fotoğraf,  
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bu görevi Haziran 1940 tarihine kadar sürdürmüştü.379 Bu tarihte Estonya Sovyet 

Cumhuriyeti ilan edilmiş ve 1940 yılı Ağustos ayında ise Sovyetler Birliğine katılmıştı.380 

Estonya Devleti yetkili makamlarının, Estonya Devletinin bağımsız bir devlet; 

Aleksander Hellat’ın da, Estonya Devleti’nin diplomatik ve siyasi temsilci olarak kabul 

edilerek, iki ülke arasında siyasi ve diplomatik ilişkiler kurulmasını talep etmesinin 

ardından; Osmanlı Devleti’nin, Estonya Devleti hakkında Devletler Genel Hukukuna ve 

siyasi politik dengelere göre yaptığı araştırmalar neticesinde, Estonya Devleti’nin hukuki 

olarak tanınmasına mani olmadığına karar vermişti. Osmanlı Devleti, Estonya’nın 

bağımsız bir devlet olarak tanınması konusuna ilave olarak,  Estonya devleti ile yapılacak 

bir konsolosluk protokolünün ardından Estonya devleti ile siyasi ve diplomatik temsilcilik 

açılmasına karar vermişti. İki ülke arasında imzalana konsolosluk protokolüne ilave 

olarak 1 Aralık 1924 tarihli Türkiye-Estonya Dostluk Antlaşmasının 2’nci maddesi de iki 

ülkeden, Türkiye’nin büyükelçilik seviyesinde, Estonya’nın ise Başkonsolosluk 

seviyesinde, bir diplomatik temsilcilik açması kararlaştırılmıştı. Estonya’nın tanınması 

ve siyasi ilişkiler kurulması sürecinin Osmanlı Devleti zamanında başlayıp, Türkiye 

Devleti zamanında sona ermesi, Osmanlı devlet, diplomasi ve bürokrasi kültürünün 

Türkiye devletine aktarılması açısından önemli bir örnek teşkil etmekteydi.  Bu 

doğrultuda, Türkiye 1929-1932 yılları arasında Baltık ülkelerinde maslahatgüzar (charge 

d'affaires) seviyesinde Riga’da yerleşik olan diplomat İbrahim Osman Bey tarafından 

temsil edilmişti. Ancak ekonomik nedenlerle 1932 yılında Türkiye’nin Baltık ülkeleri 

nezdindeki temsilciliği kapatılmıştı. 18 Mart 1931 tarihinde Estonya Devlet Başkanı 

Konstantin Pats, Mustafa Kemal’e yazdığı mektupta Tallinn’de bir Türk Temsilciliği 

açılmasını talep etmişti, Mustafa Kemal tarafından bu talebe olumlu cevap verilerek, 

Ragıp Raif Bey’i İskandinav ülkelerinde temsilci olarak görevlendirmişti. 1935 yılında 

                                                           
379 Dilek, a.g.m, s.17. 
380 Özden, a.g.m, s.3. 
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ise Baltık Cumhuriyetleri’nde Türkiye’yi temsilen Osman Nuri Batu Beyefendi sürekli 

elçi olarak görevlendirildi. Riga ikinci sınıf elçisi Nuri Batu’nun Estonya ve Litvanya 

Hükümetleri nezdinde de Türkiye Cumhuriyeti’ni orta elçi olarak görevlendirilmesi 

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştı. Estonya’da Türkiye’de 1929-1932 yılları 

arasında Ernst Veberman ve sonrasında Johannes Markus ve fahri konsolos Suat 

Karaosman tarafından temsil edilmişti. Bir ülke başka bir ülkede diplomatik temsilcilik 

açmasının en önemli nedeni ekonomik ve siyasi ilişkileri yoğun olduğu ülkedeki 

ekonomik ve siyasi faaliyetleri yakından izlemek, vatandaşlarına yabancı ülkede yardımcı 

olmak amacıyla açılmaktaydı. Fakat bunun yanında ekonomik siyasi ve ilişkileri yoğun 

olmasa bile bazen ülkeler karşılıklı dostluk ve kültürel ilişkilerin tesis edilmesi nedeniyle 

de açabilmekteydi. Bir ülkenin başka bir ülkede temsilcilik açması temsilciliği açanın 

temsilciliğin açıldığı ülkeye verdiği önemi göstermekteydi. Bu çerçevede, Türkiye ve 

Estonya dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve Turani iki milletin kültürel bağının daha ileri 

taşınması özünde siyasi ve ekonomik ilişkilerinde dostluk ve karşılıklı kazanım şeklinde 

başlayıp devam etmesi amacıyla yapıldığı söylenebilmekteydi. İki ülke bir birine verdiği 

önemi karşılıklı diplomatik temsilcilik açmak suretiyle birbirine göstermişti. 

 

1.4.3. Estonya’nın Türkiye’deki Diplomatik Temsilcileri: Constantine Ernst 

Veberman ve M. Johannes Markus 

 

 Estonya, Türkiye Nezdinde İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara elçiliği 

vasıtasıyla temsil edilmişti. Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu görevini 1929-1932/33 

yılları arasında Ernst Veberman381 yerine getirmişti.  

                                                           
381 Ernst Veberman, asıl olarak bir diplomat değildi, kendisi balıkçılık uzmanıydı, aynı zamanda ziraat 

bilgisi de bulunmaktaydı. Zira Ernst Veberman Moskova Tarım Enstitüsünde görev yapmıştı. Tina 

Tamman, The Last Ambassador, Radopi Publication, Amsterdam-Newyork, 2011, s.22.; Constantine, 

Ernst Veberman, balıkçılık ve denizcilik araştırmalarında uzman, gazeteci, politikacı, diplomat. 14 Mart 
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Estonya Dışişleri Bakanlığının, Jaan Lattik imzasıyla onaylanan 12 Mart 1929 

tarih ve 1816 sayılı kararnamesiyle, Atina’da Başkonsolos/konsolos olarak görev yapan 

Ernst Veberman’ın Atina’dan, İstanbul’a tayin edilerek, mahiyetine ayda 1000 kron 

ödenek tahsis edilmesi kararlaştırılmıştı. 382  

Estonya Dışişleri Bakanlığının bu kararı Estonya’nın Atina temsilciliğine 

iletilmiş, Atina temsilciliği de, 16 Mart 1929 tarihinde 3124-8 sayılı bu kararı Ernst 

Veberman’a tebliğ edilerek, Başkonsolos olarak Atina’dan İstanbul’a transferinin Türk 

Hükümeti ile yapılan görüşme sonrası netlik kazanacağı bu görüşmelerin Varşova 

Büyükelçiliği tarafından yerine getirileceği bilgisi iletilmişti.383  

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Varşova temsilciliğine gönderdiği 16 Mart 1929 

tarihli, yazıda, Eski Ticaret ve Endüstri Bakanı şimdi ise Atina’da Başkonsolos olarak 

görev yapan Ernst Veberman’ın İstanbul’da olup bitenler hakkında bilgilendirilmesi ve 

ekte gönderilen Veberman hakkındaki mektubun Türk Hükümeti’ne iletilmesi 

istenmekteydi.384  

 Estonya’nın Varşova Büyükelçiliği,  Estonya Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 25 

Mart 1929 tarih ve 988-K-1 sayılı yazıda, elçi 23 Mart tarihinde Türkiye’nin Varşova 

maslahatgüzarı ile görüşüldüğünü, maslahatgüzarın kendisine Veberman’ın aynı 

zamanda Atina’da kalıp kalamayacağını sorduğunu, kendisinin de bunu bilemeyeceğini 

söylediğini, bunun üzerine kendisinin de maslahatgüzara, Atina misyonunu Türkiye’ye 

                                                           
1985 yılında Haljala ili Viru ilçesinde doğdu. İlk okulu Rakvere’de tamamladı. 1909-1912 Moskova Ticaret 

Kurumu; Norveç, Fransa, Saksonya, Hollanda gibi ülkelerde balıkçılık endüstrisinde, 1914-1915 Hazar 

Uygulamalı Deniz Araştırmaları Kurumunda; Estonya Meclisi Üyesinde, 1923-1926 Ticaret ve Sanayi 

Bakanlığında Bakan, 1927-1929 Selanik’te Estonya’nın Fahri Konsolosu; 1929-1932 Türkiye’de 

Başkonsolos gibi görevlerde bulundu. 1930-1932 döneminde Türkiye’de Balıkçılık ve Deniz Araştırmalar 

Enstitüsünde uzman olarak görev yaptı. Veberman 21 Aralık 1940 yılında Tallin’de Patarei Hapishanesinde 

intihar ederek hatayına son verdi. Veberman hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Eluloolisi Andmeid, Valis-

Eesti Tegelased,  Vaba Maa Trükikoda, Tallinas, 1939. S.124. 
382 EDA,  Belge No: era0957_003_0000700_00003_m 
383 EDA,  Belge No: era0957_003_0000700_00004_m 
384 EDA,  Belge No: era0957_003_0000700_00005_m 
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bağlamanın önünde herhangi bir engel olup olmadığını sorduğunu ancak aldığı cevabın 

pek memnun edici mahiyette olmadığını, Türk maslahatgüzarın bahse konu Türk tarafına 

iletilmesi talep edilen mektubu Ankara’ya yorum yapmadan ileteceğini belirttiği, ayrıca 

Veberman’ın Atina’daki mevcut görevini tamamen bırakıp bırakmayacağı veya belli 

aralıklarla bu görevine de devam edip etmeyeceği hususunda Tük tarafından bilgi talep 

edileceğini belirtmekteydi.385  

Estonya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Varşova Temsilciliğine gönderilen 3 

Nisan 1929 tarihli yazıda, Veberman’ın İstanbul’a atandıktan sonra Atina’daki 

konsolosluk görevini sürdürmeyeceği, Atina’da Fahri Konsoloslukla devam edileceği 

belirtilerek bu bilgilerin Türkiye’nin Varşova temsilciliğine iletilmesi istenmekteydi.386  

Estonya’nın, Varşova Büyükelçiliğinden, Estonya Dışişleri Bakanlığına 

gönderilen 12 Nisan 1929 tarih ve 42 sayılı mektupta Ernst Veberman’ın İstanbul’a 

atanması vesilesiyle Atina’daki görevinden istifa ettiğinin, Türk yetkililere iletildiği ve 

bu durumun memnuniyetle karşılandığı belirtilmekteydi.387  

Ernst Veberman, Atina’dan Estonya Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 25 Nisan 

1929 tarih ve 1493 sayılı yazı ile kendisinin İstanbul’a atanması ile ilgili olarak ne gibi 

fayda sağlanacağı ve İstanbul’a atanma yazısının bir kopyasının gönderilmesini isteyerek, 

bu yazıları Türk tarafının muhtemel olarak isteyeceğini bu nedenle bunların gönderilmesi 

istemekteydi. 388 

 Ernst Veberman’a 16 Mayıs 1929 tarihli 173-2 sayılı yazıyla verilen cevapta, 

Enrst Veberman’ın İstanbul’a Başkonsolos olarak atanmasına ilişkin yazı gönderileceği, 

                                                           
385 EDA,  Belge No: era0957_003_0000700_00006_m 
386 EDA,  Belge No: era0957_003_0000700_00007_m 
387 EDA,  Belge No: era0957_003_0000700_00010_m 
388 EDA,  Belge No: era0957_003_0000700_00012_m 
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ancak niyet mektubunun asıl kopyasının bulunmadığı, bunun yerine başka bir niyet ve 

itimat yazısı gönderileceği belirtilmişti. 389 

Varşova’da bulunan Türk Temsilciliğinden Estonya Dışişleri Bakanlığına 

gönderilen 4 Temmuz 1929 tarih ve 308 sayılı yazıda; Estonya tarafından İstanbul’a 

Başkonsolos olarak tayin edilen Ernst Veberman’a,  Estonya adına Veberman’ın ıhtıra 

beratına haiz olmak koşuluyla Türk Hükümeti’nin tanıma vermeye hazır olduğunu, 

Ankara’daki Dışişleri Bakanlığı’nda temsiliyete ilişkin işlemlerin yapıldığını, Ernst 

Veberman’ın şimdiden Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu olarak tanındığını belirten bu 

yazı H. Vasfi tarafından imzalanmıştı.390  

Bunun üzerine, Estonya Dışişleri Bakanlığı 16 Temmuz 1929 tarih ve 282V sayılı 

yazıda, Estonya Devleti tarafından İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Ernst 

Veberman’ın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Estonya Devleti adına tam yetkili 

kişi olarak görevlendirildiği bildirilerek, Türk Devleti tarafından da Ernst Veberman’ın 

bu göreve kabul edilmesi talep edilmişti. 391 

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu Ernst Veberman’ın, Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Halil Hakkı Bey’e gönderdiği 24 Temmuz 1929 

tarih ve 130 sayılı yazıyla, Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğunda yeni tayin 

olduğunu, Başkonsolosluğun Taksim Sıraselviler Caddesi No: 130 adresinde aktif olarak 

göreve başladığını bildirmişti.392 Ernst Veberman Başkonsolos sıfatıyla İstanbul’a 

gelmiş, İstanbul’da Estonya’nın Başkonsolosu sıfatıyla Eston kaynaklarına göre 12 Mart 

                                                           
389 EDA,  Belge No: era0957_003_0000700_00015_m 
390 EDA,  Belge No: era0957_003_0000700_00030_m 
391 EDA,  Belge No: era0957_003_0000700_00036_m 
392 BOA, Belge No; HR_İM_00232-00022-001-001; BOA HR_İM_00232-00022-002-001; 
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1929-1933 (22 Ekim 1933) tarihleri arasında hizmet vermişti.393 Ancak bazı kaynaklarda 

ise 1929-1932 yılları arası hizmet verdiği belirtilmekteydi.394  

M. Johannes Markus’un Ankara Elçiliğine Tayini bakılacak olursa, Enst 

Veberman’ın İstanbul Başkonsolosluğu görevinin sona ermesinden sonra Estonya, 

Türkiye’deki siyasi ve diplomatik ilişkilerini sürdürecek başka bir temsilci tayin etmişti. 

Estonya Veberman’dan sonra Türkiye’deki diplomatik ilişkilerini ilave memuriyet 

şeklinde sürdürmeyi tercih etmiş, bu konuda Polonya elçisi M.Johannes Markus’u 

ülkesini temsilen Ankara’ya akredite elçi olarak tayin etmişti. Estonya’nın Türkiye 

temsili için yerleşik başkonsolosluk seviyesinden akredite elçilik seviyesine getirmesi 

ilişkiler açısından olumsuz ir gelişmeydi. Estonya’nın yerleşik temsilciğini kapatarak 

ilave memuriyetle ilişkileri sürdürmesi ilişkilere eskisi kadar önem veremeyeceğini 

göstermekteydi. Bu durumda Estonya’nın yoğunlaşması gereken daha önemli dış 

sorunların varlığından kaynaklandığı değerlendirilmekteydi.  

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekaleti Protokol Dairesinden Estonyalı 

M.Johannes Markus’un Ankara’ya tayini hakkında Yüksek Başvekalete gönderilen 7 

Kanunisani 1938 tarihinde 114/61-23419-450 sayılı yazıya göre; Türkiye’nin Tallinn 

Elçiliğinden gelen yazıda, Estonya Hükümeti’nin, makarı Varşova olmak üzere Polonya, 

Çekoslovakya ve Romanya nezdinde Elçisi olarak görev yapan M.Johane Markus’un aynı 

zamanda Ankara Elçiliğine tayini için agreman talebinde bulunmuştu. Bu konu 

hakkındaki keyfiyetin Cumhurbaşkanının yüksek tasviplerine arz edilerek, 

Cumhurbaşkanlığının iradelerinin kazanılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı makamının 

Umumi Katipliğine yazılmıştı. Bu yazı Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras tarafından 

imzalanarak Başvekalete gönderilmişti.395  

                                                           
393 EDA,  Belge No: era0957_003_0000700_00001_m;Dilek, a.g.m, s.14.  
394 Dilek, a.g.m, s.14. 
395 BCA, Belge No: 0-10-0-0 / 131-938-18. 
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Böylece Johannes Markus’un Polonya Çekoslovakya ve Romanya elçiliğinin 

yanında Ankara’da Estonya’nın Elçisi olması hususunda bilgilendirme yapılmakta ve 

kendisinin bu göreve tayini için Türkiye’den agreman talebinin yerine getirilmesi 

amaçlanmaktaydı. Bu yazı ile Varşova, Polonya, Çekoslovakya, Romanya nezdinde 

Estonya’yı temsil eden M. Johanes Markus’un aynı zamanda Estonya’yı Türkiye 

nezdinde de temsil etmesi için kendisinin kabul edilmesi talep edilmişti. Ülkeler bazen 

ekonomik ve siyasi nedenlerle başka ülkelerde yerleşik diplomatik temsilci 

görevlendiremedikleri zaman o ülkeye yakın bir diplomatik temsilciyi akredite olarak 

ilave görevli olarak görevlendirebilmekteydi. Estonya’da bu kapsamda Polonya elçisini 

ilave memuriyet olarak Türkiye’ye görevlendirmişti.  

 

1.4.4. Estonya’nın Varşova Büyükelçisi Otto Strandman’ın Türkiye’ye Ziyareti  

 

Estonya’nın Varşova sefiri Otto Strandman iki ülke arasında yapılması planlanan 

ticaret ve seyüsefain mukavelenamesinin müzakerelerine katılmak için Türkiye’ye 

gelmişti. İki ülke 1928 yılında Ankara’da yapılması düşünülen sözleşmenin ayrıntılarını 

tartışmıştı.  

Estonya’nın Varşova elçisi Otto Strandman’ın Türkiye’ye yapacağı ziyaretle 

alakalı olarak Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinin, İstanbul Gümrükleri 

Başmüdürlüğüne gönderdiği 11 Şubat 1928 tarihli 20579/13 sayılı yazıda; Dışişleri 

Bakanlığından gelen bir telgrafta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ticaret antlaşması 

(muahedesi) yapmak üzerine Türkiye’de antlaşma kapsamında çalışmak için murahhas 

olarak görevlendirilen Estonya’nın Varşova Sefiri Otto Strandman’ın (Setrenerman) yazı 

tarihine çok yakın bir zamanda İstanbul’a ulaşacağına dair bilgi geldiği, bu çerçevede 
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Mösyö Strandman’ın Murahhaslığına binaen hakkında lazım gelen kıyı izni ve diğer 

hususlarda gerekli kolaylığın sağlanmasının talep edildiği, bu nedenle Strandman’a 

seyahatinde ve gümrüklerde gerekli kolaylığın sağlanması istenilmişti.396   

Yine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bir ticaret antlaşması yapmak üzere 

Estonya Devleti tarafından yetkilendirilen Estonya’nın Varşova Büyükelçisi Strandman 

hakkında Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nden Dışişleri Bakanlık merkezine 

gönderilen 14 Şubat 1928 tarih ve 20586/54 sayılı yazı ile Bakanlık tarafından ulaşan 

emir çerçevesinde Strandman’ın ülkeye gelişi hakkında elçi Strandman’ın şahsına ve 

heyetine karşı gösterilen teveccüh nedeniyle elçi Strandman’ın Bakanlığa şükranlarını ve 

teşekkürleri ilettiği, ayrıca kendisinin 1-2 gün içerisinde Ankara’ya geleceğini bildirdiği 

Bakanlık Merkeziyle paylaşılmaktaydı.397  

Ayrıca, Estonya’nın Varşova Büyükelçisi Strandman’ın İstanbul’a gelişi 

hakkında 9 Şubat 1928 tarihli ve 3794/40 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf 

ve Telefon İdaresine gelen bir telgrafta Strandman’a ve beraberindekilere gümrüklerde 

ve ikametleri konusunda gerekli müsaadelerin ve kolaylıkların sağlanacağı 

belirtilmişti.398 

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Temsilciliğinden 14 Şubat 1928 sene ve 20587/55 

sayılı yazı ile Sofya Büyükelçiliği vasıtasıyla gelen Estonya’nın Varşova Elçiliğinde 

görevli Strandman ve beraberindeki bir heyetten gelen zarfın Bakanlığa gönderildiği 

belirtilmişti.399  

                                                           
396 BOA, Belge No; HR_İM_00225-71-01-001. 
397 BOA, Belge No; HR_İM_00225-65-02-001; 
398 BOA, Belge No; HR_İM_00225-65-01-001; Söz konusu Belge çok net okunamadığından ancak 

yukarıda belirtildiği şekilde yorumlanmıştır. Ancak özü itibariyle telgrafın Mösyö Setrenerman’ın 

İstanbul’a oradan da Ankara’ya gelerek ticaret antlaşmalarında yetkili delege olarak katılım sağlanacağı 

hususu anlaşılmaktaydı. 
399 BOA, Belge No; HR_İM_00225-72-02-001; BOA HR_İM_00225-72-02-002; 



181 

 

Strandman Türkiye ile Estonya arasında yapılacak ticaret ve seyrüsefain 

antlaşması görüşmeleri yapmak için Türkiye’ye gelmişti. Türkiye Strandman’ın geliş ve 

gidişlerinde gerekli kolaylığın sağlanması için ilgili yerlere gerekli talimatları vermişti. 

Elçi Strandman’ın ziyareti iki için taraf açısından da ince ve ayrıntılı plan ve programların 

yapıldığı ciddi ve remi bir organizasyondu. Kişinin geliş, gidiş tarihleri saatleri, 

konaklaması yapacağı resmi ziyaretler önceden planlanmış ve ziyaret bu plana göre 

gerçekleştirilmişti. Strandman’ın Türkiye’ye yaptığı ilişki siyasi ve diplomatik ilişkilerin 

yanında ekonomik ilişkilerin tesisi ve geliştirilmesi açısından da önemli bir ziyaret teşkil 

etmekteydi. Çünkü Strandman ve heyeti, iki ülke arasında 1928 yılında yapılmış olan 

ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinin müzakerelerine katılarak iki ülke arasındaki 

ekonomik ilişkilerin tesis edilmesine ilk elden katkı yapmış adeta ekonomik ilişkilerin 

temelinin atılmasına öncülük şahsiyetler arasında yer almıştı. Türkiye ve Estonya 

arasındaki ekonomik ilişkileri bu atılan temel üzerine bina edilerek ekonomik şartlara 

göre gelişme göstermişti. 

  

1.4.5. Estonya Arşivlerinde Türkiye Hakkında Hazırlanan 1932 Tarihli Rapor      

 

Estonya Devlet Arşivlerinden temine dilen “Türkiye’nin resmine bakış” başlıklı 

ve 1932 tarihli 4 sayfadan ibaret400 “konsolosluk ve elçilikten istihbarat” başlıklı bir rapor 

bulunmaktaydı. Ancak söz konusu bu raporu kimin hangi tarihte yazdığı, nereden nereye 

gönderdiği ve hangi amaçla yazıldığına ilişkin belgede herhangi bir bilgi 

bulunmamaktaydı. Raporun, Estonya arşivinden temin edilmesi nedeniyle bu durumun 

Estonların söz konusu raporu önemsediğinin bir göstergesi olduğu düşüncesine varılarak 

rapora çalışmada yer vermenin uygun olacağı düşünülmüştü. Söz konusu raporda, 

                                                           
400 EDA, Belge No: era1622_001_0000140_00001_t 
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Türkiye’ye bakış, ekonomik, siyasi ve jeopolitik gibi farklı başlıklar altında ele 

alınmaktaydı.401  

 Raporun Politik Durum Başlığı Altında; 

Kemal Paşa’nın yani Mustafa Kemal’in, 2 yıldan beri kaybettiği prestiji yeniden 

temin etmek için, daha önce görülmemiş etkili bir güç arayışı içerisinde olduğu, bu 

çerçevede, ülke çapında gezilere çıktığı, Fethi Bey’in partisinin (Serbest Cumhuriyet 

Fırkasının) giderek örgütlendiği, Gazi’nin popülaritesini geri kazansa da, İsmet Paşa’nın 

güçlü pozisyonunu dikkate alması gerektiği, politik anlamda en ciddi problemin gençlerin 

politika alanındaki eğitimlerinde olduğu, Kemal Paşa’nın “Türkiye’de olmayan bir şey 

olan demokrasiyi, insanlara sevmeyi öğrettiği,” hükümetin özgürlük ve hukuk ilan ettiği,  

gerçekte adalet, hak, özgürlüğün devletin arzusu olduğu, Türklerin bu çelişkiyi paradoksu 

kabul ettiği, Mustafa Kemal Paşa’nın yurt gezisi sırasında ciddi dini sıkıntıların 

yaşandığını gördüğü,  Gazi’nin yurt gezisi sırasında verdiği konferasnta İzmir’de 

öğretmenlere insanlara demokratik ilkeleri ve düşünce özgürlüğünün öğretilmesi 

gerektiğini söylendiği ifade edilmekteydi.402 

 Raporun devamında, Türkiye’de hala “feodal” sistemin izlerinin olduğu, birkaç 

yıl içinde birkaç asrın gecikmesinin ve boşluğun kapatılmasının hedeflendiği ancak 

ülkenin bu yönde yeterli ve gerekli eğitimi, hazırlığı ve personeli bulunmadığı, Türk 

halkının kendi devrimlerini 89 ile (1789 olduğu düşünülmektedir) karşılaştırmak istediği 

ancak buna ilişkin bir rapor olmadığı,  ancak 89’daki halkın politik ideolojisinin hayatta 

kalmak olduğu, burada yani Türkiye’de ise ideolojinin, topyekûn özgürlüğün elde 

                                                           
401 Bu raporun çevirisinde bazı olaylar hakkında yazan ve gönderen arasında bir bilginin hali hazırda mevcut 

olduğu ve anlatılmak istenen konunun ancak taraflarca anlaşılabileceği ve bunun üzerine bazı yazışmalar 

yaptıkları düşünülmektedir. Bu çerçevede, konunun tarafı olmayan kişilerin bu raporu okurken sanki bir 

biriyle alakası olmayan bir konudan başka bir konuya geçilmiş gibi bir his verebileceği değerlendirilmiştir. 

Bu nedenle çeviri olabildiğince anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır. Söz konusu raporun içeriğine 

bakıldığında Fransızlar tarafından hazırlandığı kanısı oluşmaktaydı. 
402 EDA, Belge No: era1622_001_0000140_00002_t,  
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edilmek olduğu, Türkiye’de neyin yeniden inşa edilebileceğinin bilinmeden hareket 

edildiği, bu çerçevede insanların elinden tutularak yardım edilmesi gerektiği fakat bunun 

yapılmadığı, Türklerin sadece iyi bir asker olduğu her şeyin bundan ibaret olduğu, 

Türklerin fikirlerine nüfuz etmenin zor olduğu, Türklerde şu an, Yunanlılara karşı elde 

edilen zaferin gururu olduğu, kendi kendine yeterli olmak isteyen bir milliyetçiliğe sahip 

olduğu, Türk Hükümeti’nin her şeyi eline almak istediği ancak eline aldığı her şeyi ziyan 

ettiği, çünkü buna muktedir olacak becerisi ve ehil insan kaynağı olmadığı, ülkede bir 

yönde liderlik edecek kimselerin var olduğu ancak bu insanların uygun yerlere 

konulamadığı, uzman kişilerin kendi uzmanlık alanlarında görevlendirilmediği, 

Türkiye’nin sahip olduğu kaynaklara örnek olarak “Cardiss” kömürleri ile beslenen ve 

mükemmel çalışan bir İstanbul kömür organizasyonu bulunduğu, Akdeniz’in güney 

tarafındaki rezervlerden gelen tüm kömürlerin İstanbul’da toplandığı, yarım saat 

içerisinde 1000 ton kömür taşınabileceği bunun için personel ve diğer her şeye 

Türkiye’nin sahip olduğu, sahip olunan imkanların ve personelin iyi ve kalifiye durumda 

olduğu, kömürün ton başına 7 lira olduğu, Türk Hükümeti’nin bu durumu ele geçirdiği 

ve fiyatların 31 liraya kadar çıktığı, gemilerin ise Suez ve Priee limanlarına yakıt ikmali 

için geldiği belirtilmekteydi.403 

Raporun Sovyetlerin Etkisi Başlığında; 

Komünizmin tarımsal nüfusa ataerkil nüfustan daha az etki ettiği, Hükümetin 

Moskova’nın doktrinlerine mesafeli olduğu ancak Rusya’nın Türkiye’ye verdiği 

destekten ötürü, Sovyet ajanların halka etki etmesine yetecek kadar geniş bir hareket 

alanına müsaade ettiği,  bununla birlikte, bazı noktalarda Türkiye’nin her alandaki 

işbirliği ve monopol gücü nedeniyle giderek Rusya’ya yakınlaştığı, Türkler arasında 
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kısmen de olsa yeni düzenlemelere karşı özellikle Arap ve Kürtler gibi Türk olmayanlar 

arasında; direnişin güçlü unsurlara sahip olduğu belirtilmekteydi. 404  

Raporun devamında, Perslerin Ankara’nın Kürtlere karşı olan politikaları ile ilgili 

olarak; Kürtlerin kurmayı hedeflediği “Kürdistan” devletinin kısmen İran topraklarında 

kurulacağı hususuna itirazda bulunduğu, fakat bununla birlikte, özelliklede yaşam 

tarzlarına saygı duyulması gerektiğinin bir zorunluluk olduğunu belirttiği, Türkiye’de 

yaşayan Kürtlerin ise “Küçük Asya’nın” derinliklerinde, devletin yaptırımlarının 

uyulmasının çok zor olduğu uzak dağlık bölgeleri işgal ettikleri dile getirilmekteydi.405 

Yine raporda, Mustafa Kemal Paşa’nın “diktatörlüğün tatlı uykusunda” olduğu, 

Mustafa Kemal Paşa’nın İsmet Paşa’dan daha dışa dönük olduğu, Selanik’te doğduğu,  

Türklerden ziyade Bulgarlara daha yakın bir mizaç ve karaktere sahip olduğu, onun bir 

hayalperest ve aynı zamanda ileri görüşlü ve anlayışı olduğunu ve durumun kötüleştiğini 

anladığı,  İsmet Paşa’nın ise Anadolu Türkü olduğu, Onun büyük bir etki gücüne eriştiği, 

hatta bu gücün orduda daha yoğun olduğu ileri sürülmekteydi.406  

Raporda ilave olarak, nüfusun en aydınlık kesiminin Mustafa Kemal’in başarısız 

olduğu düşüncesine sahip olduğu, Hükümetin tüm sorunları halletmek isteyen cömert bir 

hükümet olduğu, fakat bu yöntemin politik olmadığı, milletin kanunlarla düzenlemelerle 

halkı dönüştürme niyetinde olmadığı, İsviçre’den Medeni Hukukun, İtalya’dan ise 

Ticaret hukukunun alındığı, fakat bunun sosyal alışkanlıklarla uyuşmadığı 

belirtilmekteydi.407 

Raporda Başkent olarak İstanbul yerine Ankara’nın seçilmesi Bölümü; 
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Başkentin ve ordunun güvenliğinin birincil sebep olduğu ki, Sevr antlaşmasında 

ordunun İstanbul’un 50 kilometre dışında olması gerektiğinin belirtildiği, ancak şimdi 

Paris ve Belçika arasındaki 350 kilometrelik mesafeden daha da öteye neredeyse Paris ile 

Metz arasındaki mesafe kadar bir uzaklığa ordunun İstanbul’dan uzak olduğu, Ankara’nın 

jeopolitik olarak önemi ve İstanbul’da olabilecek karışıklıklardan uzak tutularak kendi 

işleyişine devam etmesi için merkez seçildiği, İstanbul’un merkez olması halinde 

İstanbul’un gereksiz ve kısır siyasi çekişmeler nedeniyle devlet işleyişinin bundan 

olumsuz etkileneceği, bu resmin yanına İstanbul’un kozmopolit yapısından ve daha güçlü 

muhalefetten çekinilmesi gibi diğer bir görünmeyen nedeninde olduğu, bu nednele 

Ankara’nın merkez seçildiği, Ankara’nın deniz harekatında Sovyet veya Rus kim olursa 

olsun boğazların her iki yakasını da kontrol etmeyi ve elinde tutmayı istediği 

belirtilmekteydi. 

Raporun Ekonomik Durum Başlıklı Kısmında; 

Raporun bu bölümünde, Türklerin popülasyonu değiştirdiği ve bir kısmını da 

başka yerlere kaydırdığı, özellikle ekonomik hayatta önemli yer tutan Yunan, Yahudi ve 

Ermenilerin tasfiye edildiğinin ve bu durumun içler acısı olduğu,  tarımsal açıdan bile 

yunan toplumunun belirgin bir üstünlüğe sahip olduğu, ancak mübadeleden ve gönüllü 

gidişlerden sonra tarımsal verimde azalma olduğu, her şeyinin köylülerin ihtiyaçlarına 

göre satıldığı, Ermenilerin İstanbul’dan da ayrıldığı,  Türk Hükümeti’nin, Ermenilerin 

tüm kurumlarını ele geçirerek buralara Türkleri yerleştirdiği,  bir yıl içerisinde her şeyin 

akıp gittiği ifade edilmekteydi.408  

Bu bölümde ayrıca, Türklerin eski rejimin yani Osmanlı’nın borçlarını 

reddetmediği, onların tehlikeyi fark etmesine rağmen Türklerin çok fazla borcu 

üstlendiği, bütçenin el verdiği ölçüde 5 yılda 2000 kilometre uzunluğunda demiryolu 
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yapılmasına karar verildiği, şu an bu iş için anlaştıkları sözleşmeci ve tedarikçiler ile 

ilgilenildiği, bütçenin 225 milyon liraya çıktığı, ancak mevcut krizde dikkate alındığında 

bu bütçenin409 ancak 150 milyonunun geri elde edilebileceği, Türkiye’de 10 milyon Türk 

mevcut olduğu, ancak resmi istatistik Kurumuna göre bu rakamın 13 milyon olduğu, 

ülkedeki tüm gazetelerin toplam tirajının 50.000 olduğu, toplumsal hassasiyetin çok 

yüksek olduğu,  bu hassasiyetin kendini Cezayir’in fethinin 100’üncü yılında gösterdiği 

(Müslümanların Türkiye laikleşirken dini gösteriler yaptığı) izah edilmekteydi. 410 

Tüccarlar ve sanayiciler gibi çiftçilerin de vergilendirildiği, cesaret kıran bu 

durumun yarattığı ataletin vergi gelirlerinde düşüşe neden olduğu, hükümetin vergi 

oranlarını artırdığında aynı oranda vergi geliri sağlayacağına inandığı ancak, vergiye aktif 

katılım bileşenlerinde azalma olduğu, “İyileşmeye ulaşıla bilinir mi?” şeklinde bir soru 

sorularak, bu durumun şüpheli olduğu yönünde sorulan soruya cevap verildiği,  bu 

durumun devamında Türkiye’nin temel ekonomik sorunun petrol, odun, tütün ve fındık 

gibi ürettiği ham maddelerin, şimdilerde Rusya’nın yaptığı damping nedeniyle bazı 

piyasalarda petrol ve odun satışından mahrum kaldığı, ancak hükümetin başarısızlığına 

rağmen bundan önceki 5-6 yıl süreyle büyük bir gelir sağlamanın sefasını sürdüğü, ancak 

gelecekte ne olacağının bilinmediği dile getirilmekteydi.411   

Fransa Çalışma Bakanlığı’nın yabancıların yerli işçiler için olumsuz ve haksız bir 

rekabet oluşturmaması uygulamasına mahal verecek endişe ve kaygıların giderildiği,  bu 

çerçevede özellikle Ermeniler ile Yahudilerin ülkeden kaçarak Fransa’ya gittiği, 

Fransa’nın himayesindekilerin artık olgunlaştığı,  Ermenilerin, el işçilerinin yanında 

Fransız orta sınıfı ile aynı olabilecek tacirler ve küçük endüstrilere de sahip bulunduğu, 

turizm söz konusu olduğunda, Türkiye’nin oyunun kurallarına sadık olduğu, oyunu 
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kuralara göre oynamayı bildiği, geçen yıl İstanbul’da uluslararası bir kongre yapıldığı, 

Türkler ile küçükte olsa işbirliği yapmak için sabır ve beceriye ihtiyaç olduğu 

belirtilmekteydi.412  

Söz raporda Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve siyasi durumuyla ilgili olarak bilgiler 

vermekteydi. Buna göre, Mustafa Kemal’in Türkiye’ye demokrasiyi getirdiği, ancak 

prestijinin eskisi gibi olmadığı bu prestiji yeniden artırmak için yurt gezilerine çıktığı, 

Türkiye’nin birkaç ayda yüzyılın eksiğini gidermeye çalıştığı bunun olmasının elbette 

mümkün olmadığı, Türk Devrimi ile Fransız Devrimi karşılaştırılmış, Fransız devriminin 

hayatta kalma Türk Devriminin ise özgür olma mücadelesi olduğu vurgulanmıştı. Bu 

açıdan bu karşılaştırma dikkat çekiciydi. Ayrıca, hükümetin, yetişmiş ve işinin ehli 

kadrolara sahip olmadığı için her şeyi eline yüzüne bulaştırdığı, Sovyet rejimine halkın 

ve devletin bakışı, Mustafa Kemal’in tek adam olmasına rağmen, ileri görüşlü ve hayata 

geçirilebilir hayaller üreten hayal gücüne sahip olduğu, hukuk alanında modern kanunlar 

çıkarıldığı, İstanbul yerine Ankara’nın neden başkent olduğu, Osmanlı borçlarının 

ödendiği, Ermeni ve Türklerin ülkeyi terk ettiği, kamuya Ermeni ve Yahudilerin yerine 

Türklerin yerleştiği gibi pek çok konuya değinilmişti. Bu anlamda raporun verdiği 

bilgilere bakılacak olursa, muhtemel tarihin 1930’lu yılların başları olabileceği 

değerlendirilmişti.  Raporda Türkiye hakkında ciddi tespitler bulunmaktaydı. Bu raporun 

Eston Makamları tarafından hazırlanmadığı, raporun Fransa tarafından hazırlanmış 

olabileceği değerlendirilmişti. Raporun Fransızca olması ve Ermeni konularına 

yoğunlaşması bu düşünceyi desteklemekteydi. Raporda Türkiye’de İnönü ve Atatürk 

kıyaslaması yapılması, arkada bir güç çekişmesi olduğu vurgusunu yapmaktaydı. 

Atatürk’ün halkın gözünde popüler olmasına rağmen İnönü’nün özellikle orduda ve 

bürokraside güçlü olduğu ifade edilmesi önemli bir tespit olarak göze çarpmaktaydı. 

                                                           
412 EDA, Belge No: era1622_001_0000140_00004_t,   
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Bunun yanında raporda Türkiye bürokrasisi ve devlet teşkilatının içinde olduğu sorunlara 

ve özellikle Türkiye’nin kalkınmasının önünde yer alan yapısal sorunları dile getirmesi 

açsından da önemli tespitler içermekteydi. Raporda Türkiye’de demokrasinin gelişim 

sürecine ve Atatürk’ün demokrasiye katkısına da değinilmişti. Estonların, iki ülke 

arasında yapılan ve yapılacak dostluk antlaşması ve antlaşmaları öncesinde ve sonrasında 

Türkiye’nin durumunu ve tutumunu görmek, yapılacak müzakerelerde Türkiye’nin 

durumunu bilerek hareket etme ve müzakerelerde başarılı bir iş çıkarmak ve müzakereler 

öncesi Türkleri daha yakından tanımak amacıyla bu raporu dikkate aldıkları 

değerlendirilmekteydi. Gerçekten de bir ülke ile yapılacak antlaşma müzakerelerinde 

karşı ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasal yapısını, alışkanlıklarını, devlet ve bürokrasi 

geleneğini bilmek yapılacak müzakerelerde ve ikili ilişkilerde önemli kazanımlar 

saylamaktaydı. Estonya’da bu anlamda Türkiye ile tesis etmeyi planladığı ekonomik ve 

siyasi ilişkilerde Türkiye hakkında bu ve benzeri raporlar vasıtasıyla bilgi sahibi olmaya 

çalışması Estonya açısından faydalı olduğu değerlendirilmişti. 

 

1.5. TECAVÜZÜN (SALDIRININ) TARİFİ ANTLAŞMASININ 
İMZALANMASI  (3 TEMMUZ 1933) 

 

 

Sovyet Rusya, Almaya ile imzaladığı Berlin Antlaşması nedeniyle Almanya’nın 

kendisine saldırmayacağı yönünde tatminkar bir duygu içerisinde olsa da, İngiltere ve 

Fransa’nın kendisine saldırmasından endişe ediyordu. Bunun yanında, Milletler 

Cemiyetini kapitalist bir grup olarak gören Rusya, Cemiyetin 16’ıncı maddesini kendine 

karşı kullanabileceğinden yani kendine bu iki devletin savaş açması halinde diğer 

ülkelerinde bu savaşa dahil olmasından çekiniyordu. Bu nedenle, İngiltere ve Fransa’nın 
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kendisine saldırması halinde komşu ülkelerin en azından bu savaşa dahil olmasını 

önlemek için saldırmazlık ve tarafsızlık antlaşmaları imzalama yoluna gitmişti.413 

Ancak, Avrupa’da sınırlarını saldırmazlık yoluyla koruma çabalarında başarılı 

olamayan Rusya, barış ve silahsızlanma politikasına yönelmişti. Bu çerçevede, Sovyetler, 

Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Danzig Serbest Şehri, Türkiye ve İran ile 

imzaladıkları “Litvinov Protokolünü” hemen yürürlüğe sokmuşlardı. Kellogg Paktı ve 

Litvinov Protokolü, tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşmaları imzalamamış olan 

devletlerle, Sovyet Rusya arasında, bu çeşit antlaşmaların yerini almış oluyordu. 414 

Estonlar, Almanlar ve Ruslar’dan bağımsızlıklarını elde ettikten sonra, bu bağımsızlığı 

kaybetmemek için, iki devlet arasında hassas dengeleri korumaya çalışmaktaydı. Bu 

çerçevede, savaşın iç siyasetin bir aleti olarak kullanılmasını önlemek amacıyla 

oluşturulan Litvinov Protokolü Türkiye ve Estonya’nın da dahil olduğu yukarıda 

belirtilen devletlerle birlikte imzalanmıştı. Böylece Estonlar, Rusya’ya karşı kağıt 

üzerinde de olsa bir tedbir almıştı. Türkiye ise, Sovyetlerle olan dostluğu artırmayı, 

komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi ve uyumlu dış politikayı artırmayı hedeflemişti.415  

Bununla birlikte, 1933 yılında Cenevre’de yapılan silahsızlanma 

konvansiyonunda, Estonya silahsızlanma yönünde rey kullanırken Türkiye 

müntenkif/çekimser kalmıştı.416 Yine Cenevre’de yapılan silahsızlanma Konferansında 

İngiltere Başvekili M. Makdonald’ın hazırladığı raporda, Türkiye ve Estonya ülkelerin 

bulunduracakları asker sayılarının belirlendiği liste içerisinde isimleri bulunmamaktaydı. 

Bunun nedeni ise, Türkiye’nin Avrupa devleti olarak kabul görmemesinden ileri 

gelmekteydi. Buna ilave olarak, Makdonald’ın projesinde Türkiye’nin 100, Estonya’nın 

                                                           
413 Fahir Armaoğlu, 20’inci Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Cilt (1-2),  Alkım Yayınları, s.90 
414 Armaoğlu, 20’inci…a.g.e.  s.91  
415 Dilek, a.g.m., s.15. 
416 “Neticesiz Müzakereler”, Akşam, 9 Mart 1933, S.5177, s.2.. 
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ise 50 adet tayyare bulundurması öngörülmekteydi. 417 Ayrıca, 7 Ekim1933 tarihli Akşam 

Gazetesinde, Cenevre görüşmelerinde birbirinden çok farklı devletlerin oluşturduğu 

milletler cemiyetinde uzlaşma sağlanması konusunda umudun az olduğu hususu 

“Cemiyeti akvam içtimaların-da kuzgunî Habeşistan murahhasının yanında soluk çehreli  

Estonya nazırı, Guatamala mümessilinin karşısında sarıklı bir hintli oturuyor. Çinli ile 

kol kola İrlandalı, İsviçreli ile yanyana Siyam-lı dolaşıyor.” benzetmesi yapılarak 

vurgulanmıştı.418  

Cenevre konferansında, Türkiye ve Estonya’nın tutumunun böyle olduğu bir 

durumda; Litvinov Protokolünü bir adım daha ileri götürüp; Türkiye, Estonya, Letonya, 

Polonya, İran, Afganistan ve Sovyetler Birliği, ülkeler arasında savaş sebebi olarak 

sayılabilecek muhtemel durumları belirleyerek bu kriterler çerçevesinde, bir tecavüz 

(saldırı) tanımı yapmaya çalışmışlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Aralık 1933 

tarihinde kabul edilen 2358 sayılı yasa ile Türkiye ile Estonya’nın da aralarında olduğu, 

bir tecavüzün önlenmesi antlaşması imzalanmıştı.419   

Mütecavizin tarifine dair olan ve M. Politis tarafından hazırlanan metne muvafık 

bulunan bir sözleşme Türkiye, Rusya Lehistan, Romanya, Estonya, Letonya ve 

Finlandiya murahhasları tarafından imzalanmıştı.420  

5 Temmuz 1933 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesinde “Şarkî Avrupa Sulhunun 

Sağlamlaştırılması” başlıklı 4 Temmuz 1933 tarihinde Varşova’dan (AA) bildirilen 

haberde, Pat Ajansının bildirdiğine göre Londra’da Lehistan, Türkiye, Afganistan, 

Estonya, Letonya, İran Romanya ve Sovyet Rusya tarafından imza edilmiş olan ve 

mütecavizin tarifine dair bulunan protokol, Kellogg Misakından itibaren birçok 

                                                           
417 “M. Makdonaldın Teklifi”, Akşam, 22 Mart 1933, S. 5190, s.2. 
418 “Milletler Cemiyetinin Garip Halitası” Akşam, 7 Teşrinievvel 1933, S.5386, s.1. 
419 T.C. Resmi Gazete, 28 Aralık 1933 tarih ve 2590 sayılı. 
420 “M. Politis’in Metni, Türkiye ve 6 Devlet Tarafından İmzalandı,” Hakimiyeti Milliye, 3 Temmuz1933, 

S. 4293, s.1. (2 Temmuz 1933 tarihinde Londra’dan AA). 
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saldırmazlık (ademi tecavüz) misaklarının yapılması suretiyle devam eden Doğu 

Avrupa’da barışının tarsinine yönelik siyasetin zeyil olduğu belirtilmekteydi.421  

Bu antlaşmaya, Türkiye Cumhurbaşkanı, Estonya Cumhurbaşkanı, Letonya ve 

Lehistan Reisicumhuru Romanya Kralı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez 

Komitesi, İran Şahı ve Afganistan Kralı ülkeleri arasında mevcut olan barışı daha da 

kuvvetlendirmek için antlaşmaya imza atmıştı. Daha önce imza olan Briand-Kellog 

antlaşması her türlü saldırıyı ve ihlali men etmesine rağmen, ülkeler tecavüzü haklı 

gösterebilecek her bahanenin önünü almak ve özellikle de mümkün mertebe açık bir 

tarzda ihlal etmenin önlenmesi;  genel emniyetin sağlanması, tüm devletlerin kendi 

bağımsızlığını emniyetini ve ülkelerini savunma hakkı olduğu gibi kendi kurumlarını 

kendi istekleri çerçevesinde kurma ve idare hakkı olması, bütün ülkelerinin toprak 

bütünlüğünü koruma arzusu ile hareket edeceği düşüncesiyle; devletlerarasında saldırıları 

tarif eden açık kuralların belirlenmesi ve bunların tüm dünya tarafından kabul edilmesinin 

genel barışın tesisinde önemli olması nedenleriyle bu antlaşma akit devletler tarafından 

imzalanmıştı.422  

Ülkelerin, arasında var olan barışı sağlamlaştırmak isteyerek imzalamış oldukları 

Briand-Kellog Antlaşması’nın herhangi bir saldırıyı yasakladığından hareket ederek;  

dışlamaya karşı ve menfaatin ihlaline karşı saldırının olabildiğince geniş tanımlanması; 

tüm ülkelerin bağımsızlığı, güvenliği, topraklarının korunması ve kurumlarının özgür 

gelişimi için tek yetkiye sahip olduklarının vurgulanması; halkların kendi ülkelerinde 

sahip oldukları barışa dokunulmazlıkta ısrarcı olmaya yöneltilmesi; genel barışın 

sağlanması için, bu kuralların evrensel olarak tanınması ve 423 ülkelerin diğer ülkelere 

                                                           
421 “Şarkî Avrupa Sulhunun Sağlamlaştırılması” Hakimiyeti Milliye; 5 Temmuz 1933, S.4295, s.1. (4 

Temmuz 1933 tarihinde Varşova’dan AA). 
422 T.C. Resmi Gazete, 28 Aralık 1933 tarih ve 2590 sayılı 
423 EDA, Belge No: era1622_001_0000188_00002_t, ayrıca “Saldıranın Tarifi Uzlaşması” Hakimiyeti 

Milliye, 13Temmuz 1933, S. 4303, s.5.  
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saldırısını haklı göstermeyi sağlayan her türlü bahaneyi ortadan kaldırması amacıyla, 

saldırının tarif edilmesinin genel barışın sağlanması açısından zorunlu olduğu 

düşünülmüştü. Bu nedenle ülkeler, saldırının yeniden tarif edilerek, neyin savaş nedeni 

olduğunu, neyin savaş nedeni olmadığını belirlemek için böyle bir antlaşmanın 

imzalanmasını amaçlanmaktaydı.424 

Bu amaçlarla “Haşmetli Efgan Kiralı”, Maarif Nazırı Ali Mehmet Hani, 

Estonya Cumhuriyeti Reisi Fevkalâde Murahhası Ve Londra Orta Orta Elçisi 

M.Dr. Oscar, Kallas, 

Letonya Cumhuriyeti Reisi, Hariciye Nazırı M. S. E. M. Voldemaras Salmaisi; 

Haşmetli “lyran” (İran) Şahı, Londra Maslahatgüzarı Fethullah Han Nuri 

Esfendiyari; 

Polonya Cumhuriyeti Reisi, Polonya’nın Milletler Cemiyeti nezdindeki Daimî 

Murahhas M. Edvard Raczynaski 

Haşmetli Romanya Kiralı, Hariciye Nazırı M. Nicolos Titulescu 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Merkezî İcra Komitesi Hariciye Komiseri M. 

Maksim Litvinoff, 

Ülkeleri tarafından yetkilendirilerek aşağıda belirtilen maddelerde mutabakata 

varmışlardı. 425 

Antlaşmasının birinci maddesine göre, taraflardan her biri diğerlerinin her biri ile 

karşılıklı münasebetlerinde bu sözleşmenin imzalandığı ve yürürlüğe girdiği tarihte, 

silahların azaltılması ve sınırlandırılması konferansında; Sovyetler Birliği temsilcisinin 

                                                           
424 “Saldıranın Tarifi Uzlaşması” Hâkimiyeti Milliye, 13Temmuz 1933, S. 4303, s.5. 
425 “Saldıranın Tarifi Uzlaşması” Hâkimiyeti Milliye, 13Temmuz 1933, S. 4303, s.5. 
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24 Mayıs 1933 tarihli Politis Raporundaki tecavüz tanımının kabul edildiğini 

kararlaştırılmıştı.426 

Antlaşmanın ikinci maddesinde yine; uluslararası bir ihtilafta, ihtilaf halinde olan 

taraflar arasında geçerli bir ihtilafın hükmü saklı kalmak üzere, gelecekte fiillerden birini 

ilk olarak ihlal eden devletin mütecaviz sayılacağı belirtilerek, ifadede geçen bu fiiller şu 

şekilde sayılmıştı.427 

Diğer bir devlete savaş ilanı; bir ülkenin silahlı kuvvetleri savaş ilanı olmadan 

diğer bir devletin arazisini istila etmesi; kara deniz veya hava kuvvetleri tarafından savaş 

ilanı olmaksızın diğer bir devlet arazisine, gemilerine veya uçaklarına saldırılması; diğer 

devletin sahil ve limanlarının denizden kuşatılması; arazisinde oluşarak diğer devletin 

arazisini istila eden silahlı çetelerin himaye edilmesi veya istila edilen devlet tarafından 

var olan veya yapılan talebe rağmen bu çetelere çeşitli karşı koyma ve barındırmadan 

mahrum bırakmak için kendi arazisinde iktidarı dahilinde olan tüm tedbirlerin 

alınmasından imtina edilmesi olarak sayılmıştı.428 

Antlaşmanın üçüncü maddesinde; siyasi, askeri, ekonomik veya başka her hangi 

bir nedenle ikinci maddede belirtilen; bir devletin diğer bir devlete karşı savaş ilanı; bir 

devletin silahlı kuvvetlerinin savaş ilanı olmadan diğer bir devletin arazisini istila etmesi; 

bir devletin kara, deniz veya hava kuvvetleri tarafından savaş ilanı olmaksızın diğer bir 

devlet arazisine, gemilerine veya uçaklarına saldırılması; diğer devletin sahil ve 

limanlarının denizden kuşatılması; arazisinde oluşarak diğer devletin arazisini istila eden 

silahlı çetelerin himaye edilmesi veya istila edilen devlet tarafından var olan talebe 

rağmen bu çetelere çeşitli karşı koyma ve barındırmadan mahrum bırakmak için kendi 

                                                           
426 EDA, Belge No: era1622_001_0000188_00003_t 
427 “Saldıranın Tarifi Uzlaşması” Hâkimiyeti Milliye, 13Temmuz 1933, S. 4303, s.5. 
428T.C. Resmi Gazete, 28 Aralık 1933tarih ve 2590 sayılı; EDA, Belge No: 
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arazisinde iktidarı dahilinde olan tüm tedbirlerin alınmasından imtina edilmesi şeklinde 

sayılan tecavüzler için mazeret veya delil teşkil etmeyeceği belirtilmekteydi.429 

Antlaşmanın dördüncü maddesinde; bu antlaşmanın her devletin kendi 

kanunlarına göre uygun bulunmasından sonra, uygun bulmaya ilişkin onayın, Sovyetler 

Birliği Merkezi İcra Komitesine gönderileceği, antlaşmaları tasdik ettiren iki devletin 

Sovyetler Birliği Merkez Komitesine tevdi ettikten itibaren iki devlet arasında 

antlaşmanın yürürlüğe gireceği, diğer tasdiknamelerin Komiteye verildikçe meriyete 

gireceği, antlaşmanın tasdikine ilişkin ülkelerin bildirimlerinin Merkez Komitesince 

diğer ülkelere bildirileceği hüküm altına alınmıştı.430 

Söz konusu, antlaşma 3 Temmuz 1933 tarihinde Londra’da, Türkiye Temsilcisi 

Dr. Tevfik Rüştü Aras, Estonya Temsilcisi O. Kallas,  Letonya Temsilcisi W.Salnais; 

Polonya Temsilcisi Edouard Raczyski, Romanya Kralı N Tıtulesco; Sovyetler Birliği 

Temsilcisi Maxime Litvioff, İran Şahı, Temsilcisi Noury Esfandiary, Afgan Kralı Ali 

Mohammed Khanı tarafından imzalanmıştı.431 

Bahse konusu antlaşmanın 2. ve 3. Maddesine bir lahika eklenmişti bu lahikayla; 

tecavüzün tarifi hakkındaki antlaşmayı imzalayan devletler, antlaşmanın üçüncü 

maddesinde belirtilen kuralın kapsamını, hiçbir surette ihlal etmemek kaydıyla tecavüzcü 

devleti tespit edecek şekilde bazı açıklamalarda bulunma arzusuyla, antlaşmanın ikinci 

maddesinde belirtilen, tecavüz şekillerinden hiç birinin gelecekteki şartlardan biri ile 

haklı gösterilemeyeceği belirtilmekteydi.432 
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Antlaşmaya göre gelecekte bu şartların; 

A)Bir Devletin İç durumu; Örneğin; siyasi iktisadi ve sosyal yapısı; idaresine isnat 

edilen kusurlar; grevler, ihtilaller, mukabil ihtilaller veya iç savaş dışı karışıklıklar gibi 

B)Bir devletin uluslararası tavır ve hareketleri; örneğin; yabancı bir devletin veya 

halkının hukukunun veya maddi ve manevi menfaatinin ihlal edilmesi veya ihlal 

tehlikesine maruz bulunması; siyasi veya iktisadi münasebatın kesilmesi; ekonomik veya 

mali boykot tedbirleri; yabancı devletlere yönelik ekonomik mali veya diğer taahhütlere 

ilişkin ihtilaflar; ikinci madde ile tayin edilen tecavüzlerden birine dahil olmayan hudut 

ihlalleri gibi,  

Durumların, tecavüzün önlenmesi hakkındaki antlaşmanın 3’üncü maddesindeki 

hususları haklı gösteremeyeceği belirtilmekteydi. Söz konusu hüküm yine aynı kişilerce 

imzalanarak antlaşmanın müstenidatı haline gelmişti.433  

3 Şubat 1934 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesinde “Mütecavizin Tarifi” başlıklı 

2 Şubat 1934 tarihinde Moskova’dan (AA) bildirilen haberde; Tas ajansının bildirmesine 

göre; Finlandiya’nın Moskova sefiri mütecavizin tarifi hakkındaki mukavelenin 

tasdiknamesini hariciye komiserliğine tevdi ettiği, bu suretle mezkûr mukavele Sovyet 

Rusya, Lehistan, Romanya, Afganistan, “lyran” (İran), Estonya, Letonya ve Finlandiya 

arasında meriyete girmişti.434 

Türkiye bu antlaşmayı TBMM’de bir kanunla 23 Aralık 1933 tarihinde 2358 sayılı 

yasa ile uygun bularak antlaşmanın yürürlüğe girmesini kabul etmişti. Bu antlaşmanın 

Meclis tarafından onaylanmasının uygun bulunmasından önce Meclis Dışişleri 

Komisyonunun değerlendirmesinde bazı hususlar dikkat çekmekteydi. Bu 
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Tarihli Tecavüzün Tarifi ve İttihadı Antlaşması 
434 “Mütecavizin Tarifi” Hâkimiyeti Milliye, 3 Şubat 1934, S. 4503, s.2. 
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değerlendirmeye göre; Birinci Dünya Savaşından sonra barışın devam etmesi için Brian-

Kellogg Misakı gibi bazı misaklar bulunduğu, ancak bu misaklarda tecavüzün/saldırının 

ne olduğunun senelerdir tam tanımının yapılamadığı, bu protokolde tecavüzün tanımın 

yapılmasının ülkeler arasında çıkacak ihtilafları önleme açısından önemli olduğu, bu 

sözleşmede tecavüzün hiçbir şüpheye yer verilmeksizin net bir şekilde yapıldığı, bu 

sözleşmeyle yapılan tecavüz tanımının yapılmasının en büyük öneminin Türkiye’nin de 

imzaladığı Briand-Kellogg Sözleşmesi’ni daha da anlamlaştırması ve Doğu Avrupa’dan 

Orta Asya’ya kadar barışı tesis eden temel taşlardan birinin olmasından kaynaklandığı, 

bu protokolün “yurtta sulh dünyada sulh” mottosunu kendisine şiar edinmiş Türkiye 

Devletinin politik amaçlarıyla örtüşüşü, bu sözleşmenin silahlanmanın önlenmesi 

antlaşmasından sonra ortaya çıkmış  barışı amaçlayan kıymetli bir sözleşme olduğu ifade 

edilmişti.435 

Bu antlaşma ile bir ülkeye karşı tecavüzün ve ülke haklarının ihlalinin ne anlama 

geldiği tanımlanarak, hangi durumların diğer bir ülkeye karşı tecavüz sayılacağı, hangi 

hallerin haklı bir savaş sebebi olduğu, hangi hallerin tek başına tecavüz sayılmayacağı 

belirlenerek, ülkelerin İkinci Dünya Savaşı’na giden bu süreçte gereksiz yere savaş 

çıkartmalarının önüne geçilmeye çalışılmıştı. Ülkeler, Birinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı 

etkilerinin bir daha yaşanmaması amacıyla, savaşın bir politika aracı olma ihtimalini 

minimize etmeye çalışmışlardı. Ülkeler bu antlaşmayla, tarafların, politik-siyasi, 

ekonomik ve sosyal durumlarında yaşanan bir olumsuzluğu, bu olumsuzlukları yaşayan 

o ülkeye diğer bir devletin müdahale konusu yapmasını haklı çıkaracak nedenleri 

önlemeye çalışmışlardı. Yine bu antlaşma sayesinde, ülkelerin iç sıkıntıları çerçevesinde 

yaşadıkları olumsuzlukların geçmişte bir birleri ile hesabı olan ülkelerin bu hesabı görme 

                                                           
435 Tecavüzün Tanımlanması Hakkında 3 Temmuz 1933 tarihinde Londra’da imza edilen Sözleşmenin, 

TBMM’de tasdiki hakkındaki 1/771 sayılı kanun hakkında Meclis Dışişleri Komisyonu tarafından 

hazırlanan 17 Aralık 1933 tarihli ve 1/771 Esas ve 12 Karar; 1/770 Esas ve 11 Sayılı Karar numaralı 24 ve 

35 Sıralı Kanun Gerekçeleri;  
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hususunda kabaran iştahlarını önlemeye çalışılmıştı. Ancak bu durum İkinci Dünya 

Savaşı’nın çıkmasına mani olamamıştı. Bu nedenle, barışın tesis edilmesini hedefleyen 

bu tür çabaların istenen amaca ulaşamadığı görülmüştü. Bu antlaşma ile tecavüzün yani 

başka bir ülkeye saldırının ne anlama geldiği belirtilerek, başka ülkedeki iç ve dış 

gelişmeleri ve başka ülkenin iç ve dış gelişmelerini kendi iç politika malzemesi yapmasını 

ve kendi halkın hoşuna gidecek şekilde bazı ülkelere saldırma hakkını sınırlamıştı.  

  

 

1.6. İKİ ÜLKE LİDERLERİNİN BİRBİRLERİNE YAZDIKLARI MEKTUPLAR 

 

 

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı döneminde pek çok dünya lideri ile 

temasta bulunmuştu.  Atatürk 7 yıl gibi kısa bir süre zarfında 40 adet dostluk antlaşması 

imzalamış, yaklaşık 115 dünya lideri ile birebir temasta bulunmuş, 4 kıtada 19 diplomatik 

misyon açılmasını sağlamıştı. Tüm bunlar, Atatürk’ün dünya barışına ve insanlığın 

geleceği için sağlam bir barış zeminine oturtulmuş ilişkilerin kurulmasına verdiği önemin 

bir göstergesiydi. Devlet kurucusu olarak Atatürk, kurduğu devletin dış ilişkilerini 

bütünüyle barış ve dostluk temeline oturtmak istemişti. Bu çerçevede, Atatürk pek çok 

dünya lideriyle temas kurmuştu. Bu temaslar içerisinde Estonya Devlet Başkanlarından 

Jaan Tonisson ve Konstantin Päts da yer almaktaydı. Cumhurbaşkanı olarak Atatürk, 

Eston Liderler Jaan Tonisson ve Konstantin Päts’a 3 adet mektup göndermiş karşılığında 

3 adet resmi mektup almıştı. Bu mektuplar seçim sonralarının tebrik mektupları gibi 

görünse de özel nitelik taşıyanları da bulunmaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin ikinci ve dördüncü seçimlerde Atatürk, Jaan Tõnisson ve 

Konstantin Päts’a 21 Kasım 1927 ve 2 Mart 1935 tarihlerinde Cumhurbaşkanı seçildiğine 

ilişkin bilgi vermişti. 18 Mart 1931 tarihinde Konstantin Pats, Estonya Devlet Başkanı ve 
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Eston-Fin-Macar birliği başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk’e bir mektup göndererek 

Tallinn’de bir Elçilik kurulmasını talep etmesi üzerine 7 Mayıs 1931 tarihinde ise 

Konstantin Pats’ın bu mektubuna ve isteğine olumlu cevap verilmişti.436 22 Ekim 1928 

ve 28 Haziran 1935 tarihinde de Jaan Tõnisson ve Konstantin Päts’ın mektuplara 

mukabelede bulunmuştu.437 

Mustafa Kemal, Estonya lideri Jean Tonisson’a gönderdiği 21 Kasım 1927 tarihli 

36 numaralı “Benim çok sevgili gerçek ve aziz dostum” diyerek başladığı mektupta; 

Atatürk, 1 Kasım 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan seçimler 

sonucunda ikinci defa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilerek görevine 

başladığını bildirmekteydi. Atatürk, bu vesile ile Cumhurbaşkanlığından kaynaklanan 

tüm yetkileriyle Türkiye ile Estonya arasında dostluk ve iyi ilişkiler kurmaya, kurulan 

ilişkileri derinleştirerek devam etmeye adayacağını, bu gayenin diğer parçasının Jaan 

Tonisson olması nedeniyle çok şanslı olduğunu dile getirerek mektubun devamında 

Estonya halkının refah ve mutluluğuna karşı duyduğu derin saygı ve düşüncelerini ifade 

etmekteydi. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras tarafından arz edilen mektup Mustafa 

Kemal Atatürk tarafından imzalanmıştı.438  

Konstantin Pats Estonya Devlet Başkanı (State Of Elder) ve Estonya, Finlandiya, 

Macaristan Birliği Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’e 18 Mart 1931 tarihli bir mektup göndermişti. Bu mektubunda Pats, 

Estonya ile Türkiye’nin Turani uluslardan olduğunu, bu nedenle iki ülke arasındaki 

                                                           
436 Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e. s.18; Mustafa Kemal Atatürk’ün Jaan Tonisson’a 

gönderdiği 21 Kasım 1927 tarihli mektup  
437 Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e. s.18; J. Tõnisson ave Konstantin Päts’ın Atatürk’e 

gönderdiği, 22 Ekim 1928 ve 28 Haziran 1935 tarihli mektuplar. 
438 Bilal Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Adamları, Cilt 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 

2001, s.35; Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e. s.20; Mustafa Kemal Atatürk’ün Jaan 

Tonisson’a gönderdiği 21 Kasım 1927 tarihli mektup 
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ilişkilerin tesis edilerek daha da geliştirilmesi için Türkiye’nin Tallinn’de bir temsilcilik 

açmasını talep etmekteydi. Ayrıca, Konstantin Pats bu mektupta: 

“Ulusların Turani kültürel yakınlaşması isteyen Estonya, Finlandiya ve 

Macaristan Birliği, Devletinize bir sonraki isteğe değinmekten onur duyuyor. Bilindiği 

gibi Türkiye Cumhuriyeti 1929 yılında üç Baltık Ülkesini temsilen Riga’da ortak bir 

Maslahatgüzarlık kurdu. Atılan bu adım, Estonya halkında büyük bir mutluluk yaratmış 

olup; Estonlar kendi milletleri ile akraba olan Türkiye’nin gösterdiği bu dostane girişimi 

Estonya kültürü ile Türk kültürü ve halkı arasında kültürel bir yakınlaşmaya da vesile 

olacak bir durum olarak görmüşlerdir. Bununla birlikte, mevcut siyasi ve ekonomik 

koşullar altında ırk, dil ve kültür açısından büyük farklılık gösteren Baltık ülkelerindeki 

Türkiye Büyükelçiliği'nin çalışmaları siyasi iktisadi olmak üzere çok yönlü olduğundan, 

Büyükelçinin Türkiye ve Estonya'yı Riga'dan kültürel açıdan daha yakın hale getirmeye 

yeterli önem vermesi zor olacaktır. Bu nedenle, Estonya için Tallinn'de bulunan ayrı bir 

elçiliğin kurulmasının çok tavsiye edilen bir konu olacağı kanısındayız. Durumun ortaya 

çıkması çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleştirilemez ise, mevcut elçiliğini Riga'dan 

Tallinn’e aktarmak önerilir. Bu şekilde kültürel etkinlikleri teşvik etmeyi yoğunlaştırarak, 

soydaşlarımız arasındaki dil ve kültürel bütünleşmesi istenilen seviyeye getirebiliriz.  

Mevcut Baltık ülkelerinde Türkiye Büyükelçisi olan İbrahim Osman, filolojik ve 

kültürel konularda eğitimli ve Turan uluslarını bütünleştirme konularına her zaman ilgi 

gösteren bir kişi olarak bilinmekte olup; Kendisini Tallinn’de Türk Büyükelçisi olarak 

karşılamaya her zaman hazır olacağız.  

Böylece, Estonya-Finlandiya-Macar Birliği, yukarıda saydığımız meseleyi dostça 

değerlendirmek için Ekselansları'nın bir fırsat bulmasını umduğunu ifade ediyor Ve Sayın 
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Cumhurbaşkanı ve Gazi'ye son derece derin saygı güvencemizi kabul etmenizi rica 

ediyor.” hususları dile getirilmekteydi.439   

Görüleceği üzere, Konstantin Pats, 18 Mart 1931 tarihinde Tallinn’de kaleme 

aldığı bu mektupta, Estonya kültürü ile Türk kültürü ve halkı arasında kültürel bir 

yakınlaşmaya vesile olması ve Turani iki millet arasında daha yakın siyasi, ekonomik ve 

kültürel ilişkilerin kurulması için Tallinn’de bir Türk temsilciliği açılmasını talep 

edilmişti. Konstantin Pats, Türkiye’nin Tallinn’de bir büyükelçilik kurması için Gazi 

Mustafa Kemal’den ricada bulunmaktaydı. Bu mektupta Konstantin Pats’ın Estonya ve 

Türkiye’yi Turani millet ve soydaş olarak nitelendirmesi dikkat çekiciydi. Yine, 

Konstantin Päts 18 Mart 1931 tarihli Mustafa Kemal Atatürk’e gönderdiği bu mektubu 

sadece Estonya Devlet Başkanı olarak değil, aynı zamanda Estonya, Finlandiya, 

Macaristan Birliğinin Başkanı olarak imzaladığını belirterek; Estonlar ile Türklerin aynı 

Turani orijinden geldiğini vurgulamış ve Gazi Mustafa Kemal’den Tallinn ve Riga’da bir 

Türk Büyükelçiliği açılmasını talep etmişti. Pats, Türkiye ve Estonya’nın iki siyasi devlet 

olarak değil Turani ve Soydaş iki ülke olarak ilişki kurulmasını istemekteydi. Pats’ın bu 

isteği, Turancılık fikrinin Avrupa’nın Kuzeyinde diri tutulması açısından Türkiye’nin 

desteğine olan önemi vurgulamaktaydı.  

Nitekim 7 Mayıs 1931 tarihinde, Türk Dışişleri Riga misyonun Maslahatgüzarı 

(chargé d'affaires) Osman Bey aracılığı ile Tallinn’de bir büyükelçilik açılması konusu 

üzerinde çalışıldığı ve ilk fırsatta bu talebin gerçekleştirileceği hakkında, Eston 

Makamlarına bilgilendirme yapılmıştı. Böylece, diplomatik nezaket içerisinde uygun bir 

cevap yazılarak Pats’ın mektubu karşılıksız bırakılmamıştı.440 Türkiye’nin bu cevabı bir 

                                                           
439 Şimşir, a.g.e., s.36-37; EDA, Belge No: era1621_001_0000212_00013_t; EDA, Belge No : 

era1621_001_0000212_00014_t; Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e., s.21; Konstantin 

Pats’ın Atatürk’e gönderdiği 18 Mart 1931 tarihli mektup. 
440 Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e., s.17 
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geçiştirme yazısı değildi. Bu ileride Tallinn’de bir elçilik açılacağının Konstantin Pats’a 

bildirilmesiydi. Çünkü Atatürk, tıpkı Pats gibi Turan birliğine büyük önem vermekteydi.  

Hariciye Vekaletinden Riga Maslahatgüzarlığına gönderilen söz konusu 7/5/1931 

tarihli ve 9025/7 sayılı mektupta; Estonya-Finlandiya-Macar Birliği Reisi Sayın 

Konstantin Pats’ın 18 Mart 1931 tarihli Almanca mektubunun Türkçe tercümesiyle 

birlikte Cumhurbaşkanına arz edildiği, Cumhurbaşkanının, Estonya ve Türkiye gibi 

Turani kavimler arasında samimi ve dostane ilişkilerin kurulmasına yönelik Est-Fin-

Macar Birliği muhterem Reisi Konstantin Pats tarafından belirtilen samimi hislerden çok 

etkilenmiş olduğundan ve Konstantin Pats’ın bu amacı gerçekleştirecek Tallinn’de bir 

Türk temsilciliği açılması talebine Türk tarafının imkanlar dahilinde ilk fırsatta bir 

temsilcilik açacağı yönünde Estonya tarafına uygun bir cevap yazılması yönünde Riga 

temsilciliğine talimat verilmekteydi.441  

 Nitekim Türkiye’nin Baltık ülkelerindeki misyonunun Tallinn’de kurulması 

hususunda Pats’ın mektubunun önemli bir etkisinin olduğu görülmekteydi. Türkiye 4 

Eylül 1935’de ilk defa Büyükelçiliğini Tallinn’de açmıştı. Aslında, Türkiye’nin 

İskandinav ülkelerindeki temsilciliği görevi için Ragıp Raif büyükelçi olarak 12 Mart 

1935 tarihli Mustafa Kemal Atatürk tarafından Konstantin Pats’a gönderilen mektup ile 

akredite edilmişse de, 4 Eylül 1935’de Türkiye’nin Estonya Büyükelçisi olarak Nuri Batu 

atanarak görevine başlamıştı.442  

Gazi Mustafa Kemal, Konstantin Pats’a gönderdiği ve kendisinin 4’üncü defa 

Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğini ve bu süre zarfında da Estonya ile ilişkilerin 

geliştirilmesi için gerekeni yapacağını belirten 2 Mart 1935 tarihli “Büyük ve Aziz Dost” 

denerek başlanılan mektupta: Ankara’da 1 Mart 1935 tarihinde toplanan Türkiye Büyük 

                                                           
441Şimşir, a.g.e., s.36-38; EDA, Belge No: era1621_001_0000212_00013_t; EDA, Belge No: 

era1621_001_0000212_00014_t.  
442 Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e., s.17. 
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Millet Meclisi tarafından dördüncü defa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı makamını 

elde ettiğini, böylece Teşkilatı Esasiye Kanununun bu makama verdiği yetkiye istinaden 

iktidar makamını işgal eylediğini Estonya Devletine bildirirken bu fırsattan istifade 

ederek bütün mesaisini Türkiye ile Estonya arasında teyemmünen var olan dostane 

ilişkileri sürdürmek, geliştirmek ve inkişaf ettirmek için harcanmış, olacağını temin 

ettiğini dile getirmekteydi. Ayrıca Atatürk, her iki ülke milleti için belirtilen ve amaçlanan 

ilişkilerin tesisinde ve inkişafında Konstantin Pats’ın ve Estonya Devletinin yardımını ve 

gözetimini beklediğini ifade etmekteydi. Atatürk, gerek Estonya Devleti hakkında 

beslediği yüksek hislerine ve gerekse de Estonya’nın şahsi saadeti ve gerekse de 

milletinizin refah ve ikbali hakkındaki temennilerine itimat buyurulmasını rica 

etmekteydi. (2 Mart 1935 tarihinde Ankara’da imzalanmıştı). 443 

Atatürk, bu mektuptan kısa bir süre sonra, Estonya Cumhurbaşkanı Konstantin 

Pats’a, 12 Mart 1935 tarihinde bir mektup daha göndererek, Türkiye’nin Stokholm Orta 

Elçisi Ragıp Raif Bey’i Tallinn’de Türkiye’yi temsil etmek üzere Fevkalade Murahhas 

ve Orta Elçi sıfatıyla tayin ettiğini belirtmişti. Atatürk bu mektupta, Türkiye Cumhuriyeti 

ile Estonya Cumhuriyeti arasında mevcut olan dostluk bağlarının muhafazası ve 

kuvvetlendirilmesi, istenilen ve gerekli bir durum olduğundan, Stokholm’de Türkiye Orta 

Elçisi olarak görev yapan Ragıp Raif Bey’in ilave memuriyet olarak Estonya nezdinde 

Fevkalade Murahhas ve Orta Elçi sıfatıyla tayin ve izama karar verdiğini, Ragıp Raif 

Bey’in özellikleri ve şimdiye kadar gösterdiği dirayet ve fetanetin kendisine verilen 

yüksek vazifeyi Estonya Devleti’nin itimadına ve güvenine mazhar olacak tarzda iyi 

niyetle ifa edeceği belirtilmekteydi. Atatürk mektubun devamında, Sayın Cumhurbaşkanı 

Konstantin Pats’tan, Ragıp Raif Bey’in kabul buyurmalarını gerek kendi namına ve gerek 

Türkiye Cumhuriyeti namına talep ederek, Ragıp Raif Bey’in tarafından vuku bulacak 

                                                           
443 Şimşir, a.g.e., s.39-40. 
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her türlü tebligata ve bilhassa Estonya Devleti’nin, şahsi saadeti ve Estonya’nın refahı 

hakkında beslediği dostane ve halisane hislere dair vereceği teminata tamamen emniyet 

ve itimat edilerek yüksek vazifesinin hüsnü ifası içinde, gerekli yardımın gösterilmesini 

rica etmekteydi. Atatürk bu mektubu 12 Mart 1929 tarihinde Ankara’da, imzalamıştı.444 

Konstantin Pats, Mustafa Kemal Atatürk’e gönderdiği 28 Haziran 1935 tarihli 

Mektupta: 2 Mart 1935 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün dördüncü kez 

Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin yazdığı mektuba mukabelede bulunmuştu. Konstantin 

Pats bu mektubunda; “Büyük ve Aziz Dost. Ekselanslarım” 1 Mart 1935’te Ankara’da 

toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığına oybirliğiyle yeniden kabul edildiğini ve Türkiye Cumhuriyetinin 

yasaları tarafından kendisine verilen haklar altında dördüncü kez iktidarı elde ettiğini 

bildiren mektubu alma şerefine sahip olduğunu belirtmişti. Pats, mektubun devamında 

ise, Atatürk’ün kendisinin yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğine dair 2 Mart 1935 tarihli 

bu mektubu kendisine göndermekle gösterdiği nezaketin, iki ulus arasındaki iyi ve 

dostane ilişkileri daha da güçlendirmek için bir fırsat olarak memnuniyetle karşılandığını, 

en güçlü arzulardan birinin, Estonya ve Türkiye arasında neyse ki daha önceden var olan 

bağları daha da yakınlaştırmak olduğu konusunda Atatürk’ü temin etmekteydi. Pats 

Mektubunun son bölümünde, Atatürk’ün kendisinin en içten tebriklerini kabul etmesini 

ve Atatürk’ün kişisel mutluluğunu ve Türkiye’nin refahını istediğine ve Atatürk’e 

duyduğu yüksek saygıya Atatürk’ün inanması ve güvenmesi için Atatürk’e dua ettiğini 

bildirmekteydi. (Konstantin Pats 28 Haziran 1935 Tallinn).445 Pats, Atatürk’ün dördüncü 

kez Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmasına sevindiği, iki ülke arasındaki iyi ve 

                                                           
444 Şimşir, a.g.e.,s.40-41. 
445 Şimşir, a.g.e.,s.41-42 
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dostane ilişkilerin daha da güçlendirmek için bu durumun bir fırsat olduğunu belirterek, 

Atatürk’ü tebrik etmekteydi. 

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (Reisicumhur) olarak Büyükelçi 

Nuri Batu’nun Tallinn’e fevkalade murahhas ve orta elçi olarak atanmasına ilişkin 

Estonya Devlet Başkanı ekselansları Mösyö Konstantin Pats’a gönderdiği 27 Ağustos 

1935 tarihli mektubunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti arasında mevcut 

olan dostluğun muhafazası ve geliştirilmesi istenildiğinden ve gerekli bulunduğundan 

Maslahatgüzar Nuri Batu’yu Estonya Devleti nezdinde Türkiye’nin Fevkalade Murahhas 

ve Orta Elçi sıfatıyla tayin ettiğini, Nuri Batu’nun kendisinin özellikleri ve huy ve mizacı 

şimdiye kadar gösterdiği dirayet ve fetanetin verilen bu yüksek vazifeyi Estonya 

Devletinin ve onun Cumhurbaşkanının itimadına ve güvenine mazhar olacak tarzda en 

iyi ifa edeceğini bildirmekteydi. Atatürk mektubun devamında, Sayın Cumhurbaşkanı 

Konstantin Pats’tan, Nuri Batu’nun bu göreve kabul buyurmalarını gerek kendi namına 

ve gerekse de Türkiye Cumhuriyeti namına talep ederek, Nuri Batu tarafından vuku 

bulacak her türlü tebligata ve bilhassa Estonya Devleti’nin, şahsi saadeti ve Estonya’nın 

refahı hakkında beslediği dostane ve halisane hislere dair vereceği teminata tamamen 

emniyet ve itimat edilerek yüksek vazifesinin hüsnü ifası içinde, gerekli yardımın 

gösterilmesini rica etmekteydi. (17 Ağustos 1935 Ankara Kemal Atatürk) Bu mektup ile 

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükelçilik için seçilen Osman Nuri Batu’nun çok güvenilir ve 

başarılı olduğunu, kendisinin de ona çok güvendiğini belirterek Nuri Batu’nun 

büyükelçilik görevine kabul edilmesini Estonya Devlet Başkanı Konstantin Pats’dan 

talep etmişti. 446  

                                                           
446 EDA, Belge No: era0957_007_0000304_00004_t; EDA, era0957_007_0000304_00005_t; (EDA, 
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Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Estonya nezdinde olağan üstü yetkilisi ve orta 

elçisi olarak atanan Osman Nuri Batu’nun güven mektubunu sunmasından sonra Estonya 

Dışişleri Bakanlığı Nuri Batu’nun güven mektubunun kabul edildiğine dair 19 Eylül 1935 

tarihli Cumhurbaşkanı Konstantin Pats imzalı bir nota göndermişti. Bu notada, 

Konstantin Pats; Nuri Batu’nun Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından Estonya’ya 

fevkalade murahhas ve orta elçi sıfırıyla atanması hususundaki güven mektubu ile Nuri 

Batu’nun Estonya’da görevlendirildiğine dair Kemal Atatürk’ün mektubunu aldığını ve 

Nuri Batu’yu Orta elçi ve Fevkalade Murahhas olarak akredite etmekten mutluluk 

duyduğunu, Estonya Devlet Başkanı ve şahsı adına Estonya nezdinde sahip olunan 

imkanlar dairesince Türkiye Cumhuriyeti ve onun temsilcisi olarak Nuri Batu’nun 

Estonya devletinin seçkin ayrıcalıklarından, imtiyazlarından faydalanacağını iletmekten 

mutlu olduğunu bildirmişti. Konstantin Pats mektubun devamında, Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı ekselansları Kemal Atatürk’ün mektubunda iki ülke arasındaki kardeşlik 

ve sempatinin pekiştirilmesinde Nuri Batu’nun görevlendirilmesinin bir bağ olarak 

yorumladığını ve Nuri Batu’nun temsilci olarak görevlendirilmesinin kendisinde bu 

yöndeki oluşan duyguları teyit ettiğini dile getirmişti. Pats mektubunun son bölümünde 

ise, Eston devletinin ve yetkililerinin de aynı duyguları paylaştığını ve tüm girişimlerine, 

iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilme hedefinin rehberlik edeceğini, Nuri 

Batu’yu Türkiye Cumhuriyetinin Estonya’daki fevkalade yetkilisi ve orta elçisi olarak 

kabul ettiğini, Nuri Batu’nun görevini yerine getirmesi için Konstantin Pats ve Estonya 

Devleti olarak her türlü katkıyı vereceklerini bildirmişti.447 Konstantin Pats, Nuri 

Batu’nun Estonya’da görevlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti Türk Makamlarına 

iletirken Nuri Batu’ya görevini yerine getirirken Eston Makamlarının her türlü yardımı 

sağlayacağı belirtmişlerdi. Ayrıca Nuri Batu’nun bu göreve getirilmesinin iki ülke 

arasındaki var olan ilişkilerin geliştirilmesinde ve ileri taşınmasında önemli bir katkı 
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sağlayacağı ayrıca dile getirilmişti. Konstantin Pats, Est-Fin-Macar Birliği başkanı olarak 

bu milletlerin Türkiye gibi Turani millet olduğunu vurgulayarak, Turani devletler 

arasındaki kültürel ve diğer her alandaki ilişkilerin geliştirilmesi için Tallinn’de yerleşik 

bir Türk temsilciliği açılmasını Atatürk’ten talep etmişti. Böylece Konstantin Pats’ın bu 

talebi nihayet gerçekleşmişti. Konstantin Pats, Turani devletlerin birlikteliğine çok önem 

verdiği bilinmekteydi. Bu anlamda Nuri Batu’nun Tallinn’de yerleşik olması Atatürk’ün 

de Konstantin Pats ile birlikte aynı duyguları paylaştığını göstermekteydi. Atatürk’te 

Turani devletlerin kardeşliğine ve dostluğuna Konstantin Pat gibi büyük vermekteydi. 

Konstantin Pats’ın Mustafa Kemal Atatürk’e gönderdiği 28 Nisan 1938 tarihli 

mektupta, 6 yıllık bir süre için bir kez daha Estonya Devlet Başkanı seçildiğini ve bu yeni 

görev süresince de ilişkilerin güçlendirerek devam ettirmeye çalışacağını bildirmekteydi. 

Konstantin Pats, Atatürk’e hitaben büyük ve aziz dost diye başladığı mektupta, 

Milletvekilleri meclisi, Ulusal Meclis ve Yerel Hükümet delegelerinin kendisini altı yıllık 

bir süre için Estonya Cumhurbaşkanı olarak seçtiklerini ve yemin ederek Anayasanın 

Cumhurbaşkanı olarak Konstantin Pats olarak kendisine verdiği yetkileri devraldığını 

Atatürk’e bildirmekten onur duyduğunu dile getirmişti. Pats mektubunun devamında, 

Cumhurbaşkanı olarak tüm mesaisini, çabasını ve gayretini Estonya ve Türkiye 

arasındaki var olan muhteşem ilişkileri sürdürmek ve güçlendirmek için harcamaya 

devam edeceğini Atatürk’e temin ettiğini söylemişti. Konstantin Pats, mektubunun 

sonunda ise, iki ülkenin çıkarlarını ve menfaatini ve kazançlarını sağlama görevini yerine 

getirmede ekselansları Sayın Atatürk’ün değerli yardımlarını esirgemeyeceğini bilmekten 

mutluluk duymakta olduğunu, bu inançla saygısının ve sürekli dostluğunun güvencelerini 

kabul etmek için Atatürk’e “Sevgili ve Büyük Arkadaşım'a dua etmekteyim” diyerek 

mektubuna son vermişti. (24 Nisan 1938 Konstantin Pats, Tallinn) 448  

                                                           
448 Şimşir, a.g.e., s.42. 
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Atatürk tarafından, Estonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak 

atanan Osman Nuri Batu’nun, ülkeye ve göreve kabul edildiğine dair Konstantin Pats 

tarafından bir bildirim yapılarak, hem diplomatik nezaket açısından hem de iki lider 

arasındaki hukukun gelişmesi için önemli bir adım atmıştı. Bu anlamda, Atatürk, Estonya 

liderleriyle de her hangi bir menfaat veya politik çıkar gözetmeksizin dostane ilişkilerin 

tesisi için mektuplar göndererek, “yurtta sulh cihanda sulh” mottosunu bizzat kendisi 

fiilen uygulama yoluna gitmişti. Bu çerçevede, dostane ilişkiler kurarak anlaşmazlıkların 

karşılıklı barış temelinde çözülmesini hedeflediğini bizzat kendisi göstermişti. Atatürk’ün 

temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, dünyada barıştan yana olduğu, dünya 

barışına katkı sağlamada başat rol oynadığı, bu durumun fikir babası olan Atatürk’ün, de 

hayatta olduğu sürece, bu doğrultuda elinden gelen katkıyı bireysel olarak vermeye 

çalıştığı görülmekteydi.  

Ayrıca, Konstantin Pats, Est-Fin-Macar Birliği başkanı olarak ki bu milletlerin 

Türkiye gibi Turani millet olduğunu vurgulayarak, Turani devletlerarasındaki kültürel ve 

diğer her alandaki ilişkilerin geliştirilmesi için Tallinn’de yerleşik bir Türk temsilciliği 

açılmasını Atatürk’ten talep etmişti. Böylece Konstantin Pats’ın bu talebi nihayet 

gerçekleşmişti. Konstantin Pats, Turani devletlerin birlikteliğine çok önem verdiği 

bilinmekteydi. Bu anlamda Nuri Batu’nun Tallinn’de yerleşik olması Atatürk’ün de 

Konstantin Pats ile birlikte aynı duyguları paylaştığını göstermekteydi. Atatürk’te Turani 

devletlerin kardeşliğine ve dostluğuna Konstantin Pat gibi büyük vermekteydi. 

 

1.7. DİĞER SİYASİ VE DİPLOMATİK OLAYLAR 

 

 

Estonya ile Türkiye arasında siyasi ve diplomatik olaylar ana başlıklar halinde 

yukarıda izah edilmişti. Bunun yanında konu bütünlüğü içermeyen ve fakat iki ülke 
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arasındaki siyasi ilişkilerin varlığını gösteren, boğazlardan geçiş ve Ulu Önder Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı gibi, bazı olaylar da bulunmaktaydı. Özellikle Mustafa 

Kemal Atatürk’ün ölümü üzerine Konstantin Pats’ın taziyesi mesajı, cenaze merasimine 

katılmak için bir heyetin Türkiye’ye gönderilmesi ve Eston Basının Atatürk hakkındaki 

övgü dolu sözleri iki ülke ilişkileri açısından son derece önemliydi. Bu olaylar iki ülke 

arasındaki siyasi ve kültürel ilişkilerin varlığını göstermesi açısından dikkate alınması 

gereken olaylardı. 

 

a) Montrö Boğazlar Sözleşmesi Sonrası Eston Makamlarının Bilgilendirilmesi   

 

Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği’nin, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderdiği 15 Ağustos 1936 tarih ve 4622/15 sayılı yazı ile Estonya Dışişleri 

Bakanlığı’na 15 Mart 1936 tarihinden itibaren İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında 

uygulanacak geçici hükümleri iletmişti.449  

Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği’nin, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderdiği 15 Ağustos 1936 tarih yazıda; 20 Temmuz 1936 tarihinde Montrö’de 

imzalanan boğazlar rejimi antlaşmasıyla ilgili ek uyum protokolü hakkında 15 Ağustos 

1936 tarihinden itibaren geçici olarak uygulanacak olan Çanakkale ve Boğaz geçişlerinin 

Boğazlar adı altında belirtilen rejime tabi olacağı belirtilmişti.450 

Boğazların geçişi sırasında kullanılacak sinyal istasyonları başlığında yapılması 

gerekenler aşağıda sıralanmıştı.451 Buna göre: 

20 Temmuz 1936 tarihinde kabul edilen Montrö Boğazlar sözleşmesinin, 13’üncü 

maddesine uygun olarak, boğazdan geçen savaş gemileri ile kılavuz gemilere boğazdan 

                                                           
449 EDA, Belge No: era0957_014_0000332_00003_m. 
450 EDA, Belge No: era0957_014_0000332_00004_m. 
451 EDA, Belge No: era0957_014_0000332_00004_m. 
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geçerken iletişimin sağlanması için: Çanakkale Boğazı için Seddülbahir istasyonu; 

Marmara Boğazı için ise Büyükliman sinyal istasyonunun kullanılması gerektiği,  

Gemi kaptanlığı boğazların girişinden itibaren 50 mil kala komutasındaki 

kuvvetlerin tam kompozisyonu bildirmesi gerektiği, 

Savaş gemileri ve yabancı gemiler boğazdan geçişleri boyunca isimlerini 

görülecek şekilde yükseğe kaldırarak, sinyal istasyonlarından görülecek bir mesafede 

kalmaları gerektiği, 

Yolculukları sırasında kaza geçirmiş olan yabancı savaş gemileri ve yabancı 

yardımcı ve yük gemileri, 20 Temmuz 1936 tarihli sözleşmenin 14. maddesinin sonuncu 

bendi uyarınca, TSF tarafından yukarıda bahsedilen sinyal istasyonlarına derhal 

bildirilmesi gerektiği belirtilmekteydi. 452 

Gemilerin Çanakkale Boğazına girişte Morto ve Gelibolu’yu; Marmara Boğazına 

girişte Büyükliman ve Haydarpaşa’yı takip edecek şekilde olması gerektiği 

belirtilmekteydi.453 

Gemilerin rotalarının, Akdeniz ve Karadeniz arasındaki geçişleri için; 

Akdeniz’den Karadeniz’e geçişlerde, Enes-Midye hattını; Karadeniz’den Akdeniz’e 

geçişte ise Midye-Enes hattının takip edileceği, deniz uçaklarının Marmara’dan Ereğli’ye 

doğru uçmaları gerektiğinde de aynı rotayı izleyeceği belirtilmişti. 454  

Böylece Montrö Boğazlar Sözleşmesi sonucu, boğazlardan geçişe ilişkin 

belirlenen ek protokol hakkında Türk makamları, Eston makamlarına bilgilendirmişti. 

Buna göre, gemi trafiği ve geçişlerin kazasız ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, 

Boğazlardan Akdeniz-Karadeniz geçişlerinde Enes-Midye, Karadeniz-Akdeniz 

                                                           
452 EDA, Belge No: era0957_014_0000332_00004_m 
453 EDA, Belge No: era0957_014_0000332_00007_m 
454 EDA, Belge No: era0957_014_0000332_00008_m 
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geçişlerinde de Midye-Enes hattının takip edilmesi gerektiği, sinyalizasyon için 

Çanakkale Boğazı için Seddülbahir; Marmara Boğazı için ise Büyükliman sinyal 

istasyonunun kullanılması gerektiği belirtilmişti. Bu bildirimin yapılması Eston 

gemilerinin boğazlardan geçtiğini ve Ege’den Karadeniz hattını geçerek ticaret yaptığını 

göstermekteydi. İki ülke arasında yapılan ticaret ve seyrüsefain antlaşmaları da Eston 

gemilerinin Türk karasularında, limanlarında ve transit geçişlerinde tabi olacağı rejimi 

belirlemişti. 

b) Mustafa Kemal Atatürk’ün Vefatının Estonya’daki Yansımaları  

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul, Dolmabahçe 

Sarayında vefat ettiği haberi kısa sürede diğer ülkelere de ulaşmıştı. Atatürk’ün ölüm 

haberini alan liderler, Türkiye’ye taziye mesajları göndermeye başlamıştı. Daha 24 Nisan 

1938 tarihinde yeniden Estonya Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini Atatürk’e bildiren 

Estonya Cumhurbaşkanı Konstantin Pats, bu mektuptan kısa bir süre sonrada Atatürk’ün 

ölümü üzerine Türkiye Halkına bir taziye mesajı göndermişti. 

Estonya, Cumhurbaşkanı Konstantin Pats’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Abdülhalik Renda’ya Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü üzerine 11 Kasım 1938 

tarihinde gönderdiği taziye mesajında “Türk milletinin yüce Cumhurbaşkanı Kemal 

Atatürk’ün ölümü vesilesiyle, Ekselanslarına şahsımın ve tüm Estonya milletinin 

taziyelerini sunmaktayım” demek suretiyle Türk halkına bir başsağlığı dilemekteydi.455 

Konstantin Pats’ın, Atatürk’ün vefatı üzerine gönderdiği 11 Kasım 1938 tarihli 

taziye mesajına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı mukabelede bulunarak, 12 

Kasım 1938 tarihinde “Ekselanslarının sempatisini gösteren ve ulusal yasımızın hemen 
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başında bana göndermiş olduğu mesajdan için minnettarım. Lütfen en içten 

teşekkürlerimi kabul ediniz. 12 Kasım 1938 Ankara” şeklinde bir mesaj göndermişti.456 

Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği’nden, Büyükelçi Nuri Batu’nun Türk 

Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 15 Kasım 1938 tarihli (alınış 16 Kasım 1938) şifreli 

telgrafta, Atatürk’ün cenazesine katılacak olan kişiler hakkında bilgi vermekteydi. Nuri 

Batu söz konusu mesajda Atatürk’ün cenaze merasiminde Estonya Cumhurbaşkanını 

Estonya’nın Varşova Elçisi olan Hans Markus ve hassa alayı komutanı Mirliva General 

Gustav Jonson’un temsil edeceği, ayrıca General Jonson’un Estonya Cumhurbaşkanının 

yanında Estonya ordusunu da temsil ile görevlendirildiği hususlarını bakanlığa 

bildirmişti.457 

Atatürk’ün cenaze törenine katılmak için Hans Markus ile General Jonson’un 

görevlendirilmesine ve gündelik ödenmesine ilişkin olarak Estonya makamları tarafından 

30 Aralık 1938 tarihli ve 91 sayılı bir kararname çıkarılmıştı. Bu kararnameyle; Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Atatürk’ün İstanbul ve Ankara’daki cenaze törenine 

katılmak üzere görevlendirilen Büyükelçi Hans Markus ve General G.Jonson’un 

katılması için Hans Markus’a 17 Kasım 1938 tarihinden 30 Kasım 1938 tarihine kadar; 

General G. Jonson için 16 Kasım 1938’den 19 Kasım 1938’e kadar günde 7 sterlin ücret 

ödenmesi kararlaştırılmıştı.458 

Estonya Cumhuriyeti’nin, İstanbul Fahri Konsolosu Suat Karaosman’ın, Türk 

Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği, 17 Kasım 1938 tarihli telgrafta; Atatürk’ün cenaze 

merasimine katılacak Estonya heyetinin 19 Kasım 1938 tarihinde İstanbul’a geleceğini 

bildiren mesajında aynen Tüm medeni dünya devletleri tarafından matemi tutulan yüce 

                                                           
456 Şimşir, a.g.e., s.43; T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 14 Aralık 1938, V. Devre, İçtima Senesi IV, Cilt 28, 

Onbirinci İnikat, s.47. 
457 Şimşir, a.g.e.,s.43. 
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Reisicumhur Atatürk’ün cenaze merasimine, Estonya Cumhurbaşkanı namına iştirak 

edecek General Jonson ile Bakanlardan Markus’un 19 Kasım 1938 Cumartesi sabahı 

İstanbul’a gelecekleri bildirmekteydi.459 

Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçisi Nuri Batu, Türk Dışişleri Bakanlığına 

gönderdiği 23 Kasım 1938 tarihli ve 1740/295 sayılı yazıda; Atatürk’ün vefatının, Londra 

ve Paris’teki ajanslar marifetiyle tüm Baltık ülkelerinde kısa sürede duyulduğunu, bu 

ülkelerdeki yetkililerin ve diplomatik temsilciliklerin başsağlığı mesajlarını ilettiğini 

bildirmekteydi. Söz konusu yazıda Nuri Batu: Atatürk’ün üzücü ölüm haberinin telgraf 

ajanslarının Paris ve Londra’dan telefonla ulaşan haberleri üzerine iki saat içinde bütün 

Baltık ülkelerinde öğrenildiği ve bu ülkelerde Atatürk’ün vefat haberinin büyük teessürle 

karşılandığı belirtilmekteydi. Nuri Batu, aynı gün öğleden önce Estonya Devleti 

Cumhurbaşkanı Konstantin Pats adına Pats’ın başyaveri, Hariciye Bakanı Karl Selter 

adına ise Protokol Şefi ve ordu Başkumandanı General Laidoner ve Harbiye Nazırı ve 

Genel Kurmay Başkanı namına bunların yaverlerinin Türk Elçiliğine gelerek, Atatürk’ün 

vefatı nedeniyle açılan defteri imzaladıkları, bunlar gibi bu ülkelerde bulunan diğer 

yabancı elçiler ve diplomasi heyetleri üyelerinin, Hariciye Bakanlığı erkân ve 

memurlarının ve Türkiye Cumhuriyeti ve Elçiliğin sevenlerinin bizzat defteri imzalamak 

veya kart vizit vermek suretiyle taziyet ve teessürlerini ifade ettiklerini belirtmişti. Osman 

Nuri Batu, söz konusu notanın devamında, aynı zamanda “Estonya, Lettonya ve 

Lithuanya mülhakatından” birçok kişinin taziyet telgraf ve mektupları gönderdiğini, bu 

meyanda taziyelerini iletenler arasında Riga’daki Belçika ve Amerika Büyükelçilerinin, 

Tartu Üniversitesi profesörlerinin, muhtelif önemli yazarların, entelektüellerin ve 

gazetecilerin de bulunduğunu belirtmekteydi. Nuri Batu, Letonya’da Atatürk’ün ölüm 

haberi üzerine, Atatürk’ün elim ölüm haberinin alınmasından kısa bir süre önce resmi iş 
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için Riga’ya geldiğini ve Atatürk’ün vefat haberini Riga’da aldığını bu nedenle, 

Atatürk’ün vefat ettiği esnada Riga’da olduğu için “Lettonya” Cumhurbaşkanının 

teessüratının hemen bildirmekle beraber kendisinin doğruca telgraf çekmek arzusunda 

olduğunun bildirildiği bu talep üzerine Cumhurbaşkanlığı Makamının adresinin 

verildiğini, Letonya Hariciye Nazırı Bay Munters ile bütün Hariciye erkanı ve yabancı 

Elçiler tarafından ziyaret kartları gönderildiğini, bunlardan bazılarının kart göndermenin 

yanı sıra da bizzat kendisine taziye ziyaretinde bulunduklarını belirtmişti. Nuri Batu, 

Atatürk’ün ölümü üzerine, bütün Baltık basınının Atatürk’ün ölümünü “medeniyet 

aleminin” bir kaybı olarak değerlendirdiğini, yine Türkiye’nin ve medeniyet aleminin 

Atatürk’ü kaybetmesinden dolayı çok teessürlü ve heyecanlı makaleler yayınladıklarını, 

bunların asılları ve tercümelerinin ayrı bir tahriratla ayrıca takdim edildiğini belirtmişti. 

Nuri Batu, Estonya’da Atatürk’ün ölümü sonucu Atatürk’ün cenaze töreninin yapılacağı 

21 Kasım 1938 tarihinde, Estonya Cumhurbaşkanın bayrağını yarıya çektirdiği, bununla 

birlikte Mebusan Meclisiyle bütün resmi daire ve diğer yabancı elçiliklerin de 

bayraklarını yarıya kadar indirerek Türk halkının matemine iştirak ettiklerini nakletmişti. 

Ayrıca, Estonya Hükümeti Türkiye’ye karşı samimiyet ve merbutiyetini göstermek üzere 

bizzat Hariciye nazırının cenaze törenine iştirak etmek için görevlendirilmek istediğini 

ancak Dışişleri Bakanının daha önceden Letonya’nın 20’nci kurtuluş yılı merasimlerine 

katılmak üzere Riga’ya gideceğini, Letonya Hükümeti’ne bildirmiş olması nedeniyle 

Atatürk’ün cenaze merasimine katılmayacağını ancak Atatürk’ün cenaze törenine 

Estonya Cumhurbaşkanı “hassa kumandanı” General Jonson’un katılacağının karar 

verildiği ve durumun Türk Elçiliğine bildirildiği belirtilmekteydi.460  

Eston basınında, Atatürk’ün ölümüyle ilgili bazı haberler çıkmıştı. Bu kapsamda 

çıkan haberlerin bazıları şu şekildeydi: 

                                                           
460 Şimşir, a.g.e.,s.44-45. 



214 

 

 Ulus Gazetesinde 15 Kasım 1938 tarihli “Estonya basınının büyük teessürü” 

başlıklı 14 Kasım’da Tallinn’den (A.A.) bildirilen haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün Estonya’da büyük bir teessürle karşılandığı, bütün 

yazılı basının Atatürk’ün ölümü ile ilgili makaleler yazıldığı belirtilerek, Eston basınında 

Atatürk’ün ölümüyle ilgili çıkan haberlerden bazılarına kısaca yer verilmişti. Bu 

haberlere göre;  

Uus Eesti gazetesinde: “Türkiye’de harikulade bir rönesansı başaran ve cesaretli 

ve mahirane bir dış politika takip etmiş olan büyük Türk’ün ölümü her tarafta elîm hisler 

uyandırmıştır. Bir çok Türk dostlarının Atatürk adını büyük bir şevk ve heyecanla telâffuz 

ettiklerine ekseriya şahit olduk.”  

Postimees Gazetesinde: “Atatürk tarihî bir iş başarmıştır. O, Müslümanlık 

dünyasını modern medeniyete yaklaştırdı. Büyük ıslahatı başardı. Kadının sosyal 

vaziyetini düzeltti.” Paevaleht gazetesinde, “milletin hadimi ve efendisi” başlığı altında 

yazdığı bir makalede Emil Ludvvig’in eserinden Atatürk ile ilgili bazı parçalar 

nakledildiği belirtilmekteydi.461 

Uus-Esti Gazetesinde 11 Kasım 1938 tarihli sayısında “Türkiye Cumhurbaşkanı 

vefat etti” başlıklı, Paevaleht gazetesi ise 22 Kasım 1938 tarihli gazetesinde “Atatürk 

emsalsiz görkemli bir törenle defnedildi” başlıklı haberlerle Türkiye’nin acı kaybı 

hakkında Eston halkını bilgilendirmişlerdi. 462 

Başta Estonya olmak üzere, Baltık ülkelerinde Atatürk’ün vefatı büyük üzüntüyle 

karşılanmıştı. Estonya devlet erkanının Elçilikte açılan taziye defterine üzüntülerini 

anlatan yazılar yazdıkları, cenaze gününde Estonya devlet dairelerinin ve diğer yabancı 

elçiliklerin bayraklarını yarıya indirerek Atatürk’ün vefatı dolayısıyla Türkiye’nin yasına 

ortak olmuşlardı. Estonya ve diğer Baltık ülkelerindeki yazılı basının da Atatürk’ün 

                                                           
461 “Estonya basının büyük teessürü” Ulus, 15 Kasım 1938, s.4). 
462 Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e., s.30 
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ölümü nedeniyle Atatürk ve Türkiye hakkında yazılar kaleme alarak Atatürk’ün ölümü 

nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirmişlerdi. Eston basınının, Atatürk’ün ölümünü 

“medeniyet aleminin bir kaybı” olarak ifade etmesi dikkat çekiciydi. Atatürk’ü dünya 

medeniyetine katkı yapan bir birey olarak gören Eston basını, Atatürk’ün dünya barışına 

verdiği önemin, Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine gelmesi için yaptığı 

çalışmaların ve Türk Devriminin dünyadaki diğer milletlerde yarattığı ilhamın bir kez 

daha hatırlatılmasını sağlamıştı. Bunun yanında Eston basını Atatürk hakkında 

Türkiye’de muhteşem bir “Rönesans” gerçekleştiren, cesur ve becerikli bir dış politika 

takip eden “büyük Türk’ün ölümü”, Müslümanlığı modern dünya ile yakınlaştıran, kadın 

haklarını geliştiren, milletin hadimi ve efendisi olarak görmüştü.  Estonya basını Atatürk 

ve Türkiye’yi yakından takip etmekteydi. Atatürk’ün yaptığı reformların da örnek 

alındığı anlamına gelmekteydi.  

 

c) Türkiye’nin Polonya Büyükelçiliğinin Baltık Ülkeleri Hakkındaki Raporu 

 

 

Bunun dışında Türkiye’nin Baltık Ülkeleri ile olan ilişkilerini vurgulayan 20 

Aralık 1928 tarihinde, Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliğinden bir rapor bulunmaktaydı. 

Bu raporda, Lehistan, Finlandiya, Estonya, Letonya arasındaki siyasi ziyaret ve faaliyetler 

hakkında bilgi verilmekteydi. Bu rapora göre; 1928 yılında Riga’da toplanan askeri 

amaçlı toplantıdan sonra bir dizi siyasi aktiviteler gerçekleşmişti. Mayıs ayında, Estonya 

Başkanı Jackson’un bir grup heyet ile Riga’ya gelmesi beklenmekteydi. Yine Finlandiya 

Başkanının ise Estonya’ya bir gezi planlamaktaydı. Estonya heyetinin Letonya 

ziyaretinde sivil ve askeri kanat yetkililerinin,  iki ülkeye müdahale olması halinde, askeri 

açıdan alınacak önlemlerin tartışıldığı ifade edilmekteydi. Finlandiya’nın Baltık Ülkeleri 

Konferansına yeteri kadar ilgi göstermemekteydi. Ancak Finlandiya Devlet Başkanının 

Estonya ziyaretinin iş gezisi olması yanında önemli siyasi kararların görüşülmesi 
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beklenmekteydi. Finler ve Estonyalıların aynı ırksal orijinden gelmeleri nedeniyle 

karşılıklı sıkı bir sevgi bulunmaktaydı. Bunun dışında Raporda Eston milletvekillerinin 

Varşova’ya bir ziyaret gerçekleştirecekti. Bu seyahatin dışardan bakıldığında bir gezi 

seyahati olsa gibi görünse de, aslında ziyaretin temel amacı, iki ülke parlamentoları 

arasındaki bağı güçlendirmekti. Estonya ve diğer Baltık ülkeleri arasındaki iyi ilişkilerin 

bazı mahfiller tarafından yanlış anlaşılması muhtemel bir sonuçtu. Lehistan’ın ilk defa 

uçakla savaş harp oyunları yerine getireceği Lehistan Genel Kurmayı tarafından 

söylenmişti. Bu aktivite şehrin dışında, gizli ve harita üzerinde gerçekleşmekteydi. Ayrıca 

şehirde izinli bulunan subayların birliklerine katılmaları hakkında emir verildi. Rusya’dan 

gelen emirlerde yakından takip edilmekteydi. Romanya sınırında bulunan kızıl süvari 

birlikleri harekatı da önemli bir aktivite olmaktaydı. Görüldüğü gibi Türkiye Baltık 

siyasetini yakından izlemekteydi. 463 

 

d) Litvinoff (Litvinov) Protokolü 

 

Türkiye ve Estonya, Paris Paktı’nın belirlenen tarihten önce yürürlüğe girerek 

savaşın iç siyasete konu olmaması için atılan ortak adımda da birlikte yer almıştı. Bu 

çerçevede iki ülke hazırlanan protokole dahil olmuşlardı. 

Savaşın bir iç politika malzemesi olarak kullanılmasını yasaklamak amacıyla 

yapılan Briand-Kellogg Paktı, iki dünya savaşı arasında savaşı yasaklayan tek çok taraflı 

belge olma özelliğini taşımaktaydı. Bu pakt Fransız Dışişleri Bakanı Briand’ın ABD 

Dışişleri Bakanı Kellogg’a saldırmazlık paktı yapmayı teklif etmesi üzerine doğmuştu. 

Bu teklif sonrasında 27 Ağustos 1928 tarihinde ABD, Almanya, Belçika, Büyük Britanya 

ve dominyonları, Çekoslovakya, Fransa, İtalya, Japonya ve Polonya savaşın iç milli 

                                                           
463 BCA,30-100-0-0/219-480-28; Lehistan, Letonya, Litvanya Ve Estonya Arasındaki Siyasal Ziyaret Ve 

Hareketlere Dair Varşova Elçiliği Raporu.  
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menfaatler ve iç siyaset konusu yapılmasını yasaklayan Briand-Kellogg paktını 

imzalamışlardı. Ancak bu pakt antlaşmaya uymayan devletlere bir yaptırım ön 

görmemişti. Bu nedenle pakt bir yönüyle caydırıcılıktan uzak bir antlaşmaydı. 464 

Savaşın millî/iç siyaset âleti olarak kullanılmasından feragat edilmesini ve bu 

amaca hizmet etmesinin önlenmesi amacıyla 19 Ocak 1929 tarihinde tasdik edilmiş olan 

Paris Antlaşmasın belirlenen tarihten daha önce yürürlüğe girmesi için Estonya, Letonya, 

Polonya Cumhuriyetleri, Romanya Krallığı ve Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Birliği 

arasında 9 Şubat 1929 tarihinde Moskova’ da imza edilmiş olan Litvinoff Protokolüne  

Türkiye Cumhuriyetinin de dahil edilmesi kararlaştırılmıştı. Böylece Estonya ve Türkiye 

bu protokole dahil olmuştu.465  

Meclis görüşmelerinde Tevfik Rüştü Bey,  daha önce Paris’te imza edilen Kellogg 

Misakının belirlenen tarihten önce yürürlüğe girmesini öngören bu protokole Türkiye’nin 

de dahil olması için “dostumuz ve komşumuz” Sovyet Hükümetinin girişimde 

bulunduğunu, bu protokolün tasdiki ile Kellogg Misakının Doğu Avrupa’da yürürlüğe 

girmesinin sağlanacağını ifade etmişti.466 

Sözkonusu protokole ilişkin 123 sıra numaralı 1/419 sayılı kanunun tasdikine 

ilişkin olarak dışişleri Bakanlığı’nın kanun lahikasında ve mazbatasında, Savaşın iç 

siyasete alet edilmemesi için Paris’te imza edilen sözleşmenin daha önce yürürlüğe 

girmesi amacıyla 19 Ocak 1929 tarihinde imzalanan protokole 4 Mart 1929 tarihinde  

Türkiye’nin de imzaladığı, bu protokole dahil olmanın Türkiye’nin barış çizgisinde 

izlediği yolda atılmış yeni bir adım olduğu, protokolün 27 Ağustos 1928 tarihinde Paris’te  

imzalanan hükümlerin bir an önce yürürlüğe girmesinden başka bir amacı olmadığı 

belirtilmiştir. Bu protokolü Estonya, Letonya, Polonya, Sovyetler Birliği tarafından 27 

                                                           
464 Oran a.g.e. s.308 
465 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 1 Nisan 1929, Devre III, İçtima Senesi II, Cilt10, Kırkyedinci İnikat, s.5. 
466 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 1 Nisan 1929, Devre III, İçtima Senesi II, Cilt 10, Kırkyedinci İnikat, s.4-5. 
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Ağustos 1928 tarihinde Paris’te imza edilen Paris Paktı veya Briand-Kellogg Paktının 

belirlenen tarihten önce yürürlüğe girmesi amacıyla yine anılan devletler tarafından 9 

Şubat 1929 tarihinde imzalanan Litvinoff Protokolünü Türkiye’de kabul ederek 4 Mart 

1929 tarihinde imzalamıştı.467 TBMM, 1 Nisan 1929 tarihli birleşiminde Litvinoff 

Protokolünü bir kanunla onaylamıştı.468 Türkiye açısından Litvinoff protokolü 3 Temmuz 

1929 tarihinden itibaren muteber hale gelmişti.469  

Türkiye ve Estonya, savaşın iç siyasete konu olmaması, hükümetlerin iç siyasette 

mevcudiyetlerini devam ettirmek veya iktidarlarını daha da kuvvetlendirmek amacıyla 

başka ülkelere savaş açmasını önlemek amacıyla hazırlanan protokolü imzalamakla, 

dünya barışına verdikleri önemi ve katkıyı bir kez daha göstermişlerdi. Bu pakt 

Avrupa’da yeni bir büyük savaşın çıkmasını engellemek adına atılmış bir adımdı. İki ülke 

barışın bir an önce tesis edilmesine olumlu katkı yapmışlardı. Fakat paktı imzalayan 

devletlerin paktın amacı hilafına hareketlerinin vaki olması halinde bir yaptırım 

öngörmemesi, paktın etkisini azaltmıştı. Fakat söz konusu pakt ve protokol iki savaş 

arasında imzalanmış savaşı önlemeye yönelik önemli adımlardan birini oluşturmaktaydı. 

 

1.8. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİDERKEN TÜRK BASININDA ESTONYA  

 

 

Estonya basınının, Türkiye’ye olan ilgisi kadar, Türk basınında da Estonya’ya 

olan ilgi büyüktü. Özellikle 1930’lu yılların ikinci yarısından İkinci Dünya Savaşı’na 

kadar Türk basının da Estonya ile ilgili çıkan haberlerin varlığı artış göstermekteydi. Türk 

                                                           
467 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, 1 Nisan 1929, Devre III, İçtima Senesi II, Kırkyedinci İnikat, 123 Sıra 

Numaralı 1/419 Sayılı Kanun Lahikası ve Hariciye Encümeni Mazbatası s.123/1-4. 
468 Çağatay Benhür, 1920’li Yıllarda Türk-Sovyet İlişkileri: Kronolojik Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.24. s.305. 
469 Oran, a.g.e., s.308. 



219 

 

basını da, Litvinoff  (Litvinov) protokolü, Baltık ülkelerinin kendi içlerinde bir birlik 

kurması, Baltık ülkelerinin Almanya, Polonya ve Rusya ile olan ilişkilerine dair bazı 

haberler yer almaktaydı.  

Türk basının Baltık ülkelerindeki gelişmeleri yakından izledi. Özellikle 1939 ve 

1940 yılındaki gelişmeleri anlamaya ve takip etmeye başladı. Türk basını Estonya ve 

Baltık bölgesindeki gelişmeleri Türk kamuoyuna aktarmaktaydı.470 

Litvinoff protokolünün imzalanması hakkında, 9 Şubat 1929 tarihli Hakimiyeti 

Milliye’de “Litvinoff protokolü” başlıklı (7 Şubat Moskova A.A) haberde, İzvestiya 

gazetesinin bazı sebepten dolayı Litvinoff Protokolü “bugün” imza edilemediği takdirde, 

bunun en kısa bir zamanda yapılacağına bir emri vaki olarak bakmak gerektiğinin yazdığı 

ve müzakerelerin son safhasında protokolün müşterek imzasında Baltık Devletlerinin 

ısrar ettiği yönündeki, Polonya Hükümeti’nin beyanatının haklı çıktığı ifade edilmişti.471 

Litvinoff’un, Kellogg Misakı’yla ilgili düşünceleri hakkındaki röportajı 

derlenerek 11 Şubat 1929 tarihli Hakimiyeti Milliye’de “Litvinoff’un Nutku” başlıklı (10 

Şubat Moskova A.A) bir haber yapılmıştı.  Bu habere göre, Sovyet Rusya, Polonya, 

Romanya, Estonya, Letonya arasında Kellogg Misakı’nın daha evvelden tatbikine dair 

olan protokolün imza edildiği, Estonya delegesinin Seljamaa’nın protokolü birinci olarak 

imzaladığı, protokol imza edilmeden önce Litvinoff’un bir konuşma yaptığı, Litvinoff’un 

konuşmada bu misakı diğer komşu ülkelere de sunmak istediklerini, bu protokolün 

devletlere bir yük getirmediğini, amacının dünya ve özelde Doğu Avrupa’nın sulhunun 

olduğunu ve protokolün bu yönde atılmış adımların bir halkasını oluşturduğunu 

vurgulamıştı.472  

                                                           
470 Özden, Sarısır,  a.g.m. s.325. 
471 “Litvinoff protokolü” Hâkimiyeti Milliye 9 Şubat 1929 tarihli, S.2727, s.3;( Moskova’dan 7 Şubat. A.A) 
472 “Litvinoff’un Nutku” Hâkimiyeti Milliye 11 Şubat 1929 tarihli, S.2729,s.1; (Moskova 10 Şubat A.A) 
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Eston köylülerinin komünistlere karşı tutumu ile ilgili 19 Temmuz 1930 tarihli 

Hakimiyeti Milliye gazetesinde “Köylüler de Komünizm Aleyhtarı” (18 Temmuz Reval, 

A.A.) başlıklı haberde; Estonya köylülerinin komünistlere karşı mücadeleye girişmek 

üzere Reval şehrine yürümeye hazırlandığı yazılmıştı.473  

Estonya-Sovyet Rusya sınırında yaşanan sınır ihlali ve sonucunda Rus askerinin 

ve sınırı geçen kişinin öldürülmesi ile ilgili 11 Mart 1931 tarihli Hakimiyeti Milliye 

gazetesinde “Sovyet Eston Hududunda” başlıklı (9 Temmuz Reval A.A) ETA haber 

Ajansına dayanarak yapılan haberde, Estonya’dan Sovyet sınırını geçmek isteyen kimliği 

meçhul bir şahsı yakalamak isteyen Estonya sınır askerinin, Rus sınır askerleri tarafından 

yaralandığı,  yaralı Estonya muhafızının karşılık vererek Rus muhafızını ve meçhul şahsı 

öldürdüğü, sınırı geçmek isteyen kişinin bir Bolşevik ajanı olduğunun düşünüldüğü 

bildirilmişti.474 Bu sınır çekişmesi iki ülke arasında zaman zaman yaşanarak bir gerginlik 

nedeni olacaktı. Bu konuyla ilgili, yani iki ülkenin birbirlerinin sınırlarını ihlal etmelerine 

ilişkin haberler gelmeye devam edecekti. 

Estonya’nın ülke künyesi hakkında, 2 Mart 1932 tarihli Hakimiyeti Milliye 

gazetesinde Estonya’nın nüfusu 1.1. milyon olarak475 10 Mart 1932 tarihli Hakimiyeti 

Milliye gazetesinde Estonya’nın yüzölçümü 48.000 kilometre kare olarak,476 12 Mart 

1932 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde Estonya’nın 1.013 bin hektar bataklık; 1.794 

bin hektar mera; 2.807 bin hektar işletilen toprak açıklanmıştı.477 

Estonya ve Türkiye’deki kadın haklarının Fransa’daki kadın haklarından daha 

önce verildiği ile ilgili olarak, 26 Mart 1932 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesindeki 

                                                           
473 “Köylüler de Komünizm Aleyhtarı” Hâkimiyeti Milliye 19 Temmuz 1930, S.3238,s.3 (18 Temmuz 

Reval, A.A.) 
474 “Sovyet Eston Hududunda” Hâkimiyeti Milliye 11 Mart 1931, S.3468,s.3 (9 Temmuz Reval A.A) 
475 Çev. F.C, “Francis Delaisi, İki Avruba” Hâkimiyeti Milliye 2 Mart 1932, S.3819,s.4. 
476 Çev. F.C, “Francis Delaisi, İki Avruba” Hâkimiyeti Milliye 10 Mart 1932, S.3827,s.4. 
477 Çev. F.C, “Francis Delaisi, İki Avruba” Hâkimiyeti Milliye 12 Mart 1932, S.3829,s.4. 
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“Fransa’da kadınlara intihap hakkı” başlıklı haberde, haber tarihi itibariyle Fransa’da 

kadınlara seçme hakkı verilmezken, diğer taraftan Estonya ve Türkiye’de kadınlara 

seçme hakkı verildiği belirtilmişti.478  

Sovyetler öncülüğünde yapılan tecavüzün önlenmesi hakkında, Hakimiyeti 

Milliye Gazetesinde “Uzak Şark İşî Ve Îzvestîya” başlıklı (20 Teşrinibirinci A.A. 

Moskova)  çıkan haberde, Sovyetler Birliği’nin Finlandiya, Estonya, Letonya ve Lehistan 

arasında bir tecavüzün önlenmesi antlaşması imzaladığı belirtilmekteydi.479 

Yine, 9 Haziran 1933 tarihli Akşam Gazetesinde Estonya’nın Lehistan, 

Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Letonya ile Londra’da 

yapılan ziraat konferansına katıldığı, Türkiye’nin ise Yunanistan ile birlikte müşahit 

olarak konferansta yer aldığı, konferansta bu 8 Doğu Avrupa ülkesinin bir birlik 

oluşturulması fikrinin baş gösterdiği belirtilmişti. 480  

18 Haziran 1933 tarihli Akşam Gazetesinde yer alan haberde Amerika’nın 

Estonya’dan Haziran ayında 284,322 Amerikan doları savaş borcu tahsil edeceği,481 

Estonya’nın ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 41 ülkenin Gümrük Mütarekesine 

dahil olduğu belirtilmişti.482 

Ademi tecavüz antlaşması ile ilgili 9 Ağustos 1933 tarihli Hakimiyeti Milliye 

gazetesinde “Sovyet Rusya Estonya Ademi Tecavüz Misakı” başlıklı (Moskova, 8 Ağustos 

A.A) haberde Merkezî İcra Komitesi Sovyet Rusya-Estonya ademi tecavüz misakıyla 

uzlaşma mukavelesini tasdik etmişti.483 

                                                           
478“Fransa’da kadınlara intihap hakkı”  Hâkimiyeti Milliye 26 Mart 1932, S.3843, s.2. 
479 “Uzak Şark İşi ve İzvestiya,” Hâkimiyeti Milliye 21 Birinciteşrin 1932, S.4043, s.3. 
480 “Sekiz Devlet Londra’da Birlikte Hareket Edecek” Akşam, 9 Haziran 1933,S. 5266, s.4. 
481 “Amerika’nın bu taksit alacağı ne kadardı?” Akşam,18 Haziran 1933,S. 5275, s.4. 
482 “Gümrük mütarekesi aktedildi” Akşam,18 Haziran 1933, S. 5275, s.2. 
483“Sovyet Rusya Estonya ademi Tecavüz Misakı,” Hakimiyeti Milliye, 9 Ağustos 1932, S.3975, s.3. 

(Moskova, 8 Ağustos, A.A) 
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Estonya’nın Franktan Sterline geçmesi ile ilgili olarak, 6 Eylül 1933 tarihli 

Hakimiyeti Milliye Gazetesinde “Estonya Parası İngiliz Lirasını Esas Tutuyor.” başlıklı 

haberde, (Reval, 5 Eylül A. A.) Estonya Kronunun kambiyo hesaplarında değeri düşen 

Frank yerine Sterline geçtiği ifade edilmişti.484 

Baltık devletlerinin arasında, bir dostluk antlaşması yapma istekleriyle ilgili 

olarak, 19 Şubat 1934 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesinde “ Letonya ile İtilaf” başlıklı 

(18 Şubat 1934 tarihinde Riga’dan A.A. bildirilen) haberde, Letonya ve Estonya Dışişleri 

Bakanlarının yaptığı görüşmede, iki ülke arasında 1932 yılı kasım ayında yapılmış olan 

dostluk ve ittifak anlaşmasının geliştirilmesini temin edecek bir itilaf imzalanmasıyla 

sonuçlandığı, iki ülkenin belli aralıklarda toplanması ve bu antlaşmaya diğer Baltık 

devletlerinin de dahil olması kararlaştırıldığı yazılmıştı.485 

Düzenlenen Siyonist konferans hakkında, 21 Mart 1934 tarihli Hakimiyeti Milliye 

Gazetesinde “Siyonist Konferansı” başlıklı (20 Mart 1934 tarihinde Vilno’dan A.A.) 

haberde, Siyonist konferansına Estonya ve diğer Baltık Devletleri hükümetleri ve 

temsilcilerinin de katıldığı belirtilmişti.486 

Almanya ile Estonya arasındaki ticaret antlaşmasına ilişkin olarak 31 Mart 1934 

tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesinde “Almanya-Estonya Ticaret İtilafı” başlıklı (30 

Mart 1934 tarihinde Berlin’den A.A.) haberde iki ülke arasındaki ticaretin ıslah edilmesi 

için yapılan antlaşmasının 15 Nisan’da yürürlüğe gireceği bildirilmişti.487  

Sovyetler Birliği ile 3 Baltık Ülkesi arasındaki ademi tecavüz antlaşmasının 

uzatılmasına ilişkin 8 Nisan 1934 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesinde “Ademi 

                                                           
484 “Estonya Parası İngiliz Lirasını Esas Tutuyor” Hâkimiyeti Milliye 6 Eylül 1933, s.2. (Reval, 5 Eylül 

A.A.) 
485 “Letonya ile İtilaf” Hâkimiyeti Milliye, 19 Şubat 1934, S.4519,s.2 (18 Şubat, Riga, A.A). 
486 “Siyonist Konferansı” Hâkimiyeti Milliye, 21 Mart 1934, S.4549,s.2 (20 Mart, Vilno, A.A). 
487 “Almanya-Estonya Ticaret İtilafı” Hâkimiyeti Milliye, 31 Mart 1934, S.4555,s.2. (30 Mart, Berlin, 

A.A). 



223 

 

Tecavüz Misakları” başlıklı (7 Nisan1934 tarihinde Moskova’dan A.A.) Tas ajansından 

bildirilen bir haber yer almıştı. Bu habere göre, Estonya, Letonya ve Litvanya ile olan 

ademi tecavüz misaklarının uzatılması hakkındaki protokolün imzası etrafında hararetli 

yorumlar yapıldığı, bu çerçevede, “Izvestiya” gazetesinin haberine göre, hiçbir gizli amaç 

güdülmeksizin, Sovyet Rusya ile üç Baltık komşusu ademi tecavüz ve ademi müdahale 

prensibini ebedî bir müddet için teyit ettikleri, Sovyetlere göre Estonya ve diğer Baltık 

ülkelerinin Sovyetlerin bu yöndeki teşebbüsünü kayıtsız ve şartsız kabul etmelerinin 

memnun edici olduğu, bu antlaşmanın küçük memleketleri emperyalist siyasetlerinin bir 

âleti olarak görenlere yeni bir ihtar olması gerektiği, bu sulha düşman olan savaş 

teşvikçilerinin iftirada bulunabileceği belirtilmekteydi. Yine, “Pravda” gazetesinde çıkan 

haberde, ilk beş senelik plânı başarıyla ikmal eden ve ikincisini de başarıyla uygulamakta 

olan Sovyet Rusya’nın, bütün kapitalist ülkelere nazaran itibara almaları gereken kuvvetli 

bir memleket haline geldiği, Sovyet Hükümeti, Baltık memleketlerine yaptığı teklifi 

tesadüfen yapmadığı, doğu Avrupa’ya yayılmaya çalışanların Baltık bölgesini bir üst gibi 

görmesini engellemeyi amaçladığı, imzalanan bu protokol Şarkî Avrupa’da sulhun 

desteklenmesine hizmet edecek ve Sovyet Rusya ile Baltık komşuları arasında dostane 

ilişkilerin geliştirilmesine sağlam bir temel olacağı belirtilmişti.488 

3 Mayıs 1934 tarihli, Akşam Gazetesinde çıkan bir haberde; Baltık Misakı adlı 

yazıda, son günlerde Sovyet Rusya ile Almanya arasında siyasi bir hadise yaşandığını, 

Rusya’nın Almanya’ya ve Baltık Hükümetlerinin istiklalinin ve toprak bütünlüğünün 

birlikte müşterek olarak tekeffül ettirilmesi teklifinin, Almanya tarafından reddedildiği, 

bu durumun, Sovyet basınında Almanların anlaşmaları değiştirmek ve Baltık Denizinde 

tevessü (genişleme) sağlamak niyetinde olduğu hususunu manidar bularak dünya 

kamuoyunda bu olaya dikkat çekmeye çalışıldığı, hatta Moskova’da çıkan “Izvestiya” 

                                                           
488 “Ademi Tecavüz Misakları” Hakimiyeti Milliye, 8 Nisan 1934, S.4563,s.2 (7 Nisan, Moskova, AA, 

TAS). 
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gazetesinde yayınlanan bir makalede, Almanya’nın endişe verici sınır ötesi hareketlerine 

dikkat çeken ve Rusya’nın yaptığı bu teklifin doğu Avrupa’daki sulhe ve barışa yeni bir 

katkı yapmak amacını taşıdığının belirtildiği, Almanya’nın, Rusya’nın teklifini 

reddetmesinin Estonya, Litvanya ve Letonya hükümetlerince endişe ile karşılandığı ve bu 

üç devletin birlikte hareket ederek toprak bütünlüklerinin ve istiklallerinin, ya bütün 

Avrupa veya Milletler Cemiyetince tesis edilmesi arzusunda oldukları, Almanya’nın 

genişleme niyetinin bu üç devlet için daima bir tehdit oluşturduğu belirtilmişti.489 

16 Mayıs 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; Baltık Devletlerinin bağımsızlıkları 

için birleştikleri (mütesanit), bu çerçevede Litvanya Hükümeti’nin birleşme ve üç devlet 

arasında bağların güçlendirilmesine yönelik Letonya ve Estonya Devletlerinin cevabi 

yazılarının Eston ve Leton sefirler vasıtasıyla Litvanya makamlarına iletildiği, Estonya 

ve Letonya efkarlarının, Baltık devletleri arasında yakınlaşma taraftarı olduğu, ortak 

hareket etme konusunda herhangi bir ihtilaf olmadığı belirtilmişti.490  

Yine aynı konuda, yani Baltık devletlerinin arasındaki dostluğun geliştirilmesi 

hakkında, 16 Mayıs 1934 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesinde “Baltık Devletleri 

Hakkında” başlıklı (15 Mayıs 1934 tarihinde Riga’dan AA) haberde, Letonya ve Estonya 

büyükelçilerinin, Baltık Devletleri arasındaki çalışmaları çerçevesinde, Litvanya’nın 19 

Nisan tarihli muhtırasına karşı hükümetlerinin müşterek cevaplarını hariciye bakanına 

ilettikleri, müttefik iki devletin sefirleri üç Baltık devleti arasındaki bağlantının 

kuvvetlendiğini görmekten hareketle memnuniyetlerini ifade ettikleri, çünkü Estonya ve 

Letonya’nın Baltık Devletleri arasında mukarenete taraftar olduğu, her iki hükümetin 

Litvanya muhtırasını bir hareket noktası olmak üzere kabul ederek üç devlet arasında 

                                                           
489 “Baltık Misakı” Akşam, 3 Mayıs 1934, S. 5589, s.5). 
490 “Baltık Devletleri İstiklallerini Muhafaza İçin Birleşiyorlar” Akşam, 16 Mayıs 1934, S.5602. s.2. 



225 

 

doğrudan doğruya müzakerelerde bulunulmasında ortak hareket etme hususunda bir itilâf 

olmayacağını umdukları belirtilmekteydi.491  

25 Mayıs 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; Estonya Hariciye Nazırı M. 

Seljama’nın, Varşova’da Mareşal Piisudski tarafından kabul edildiği belirtilmişti.492  

31 Mayıs 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; “Bir Anlaşma İçin Müzakereye 

Başlıyorlar” başlıklı yazıda Litvanya’nın Riga sefiri, hariciye nazırı M. Aulmams’e yeni 

bir muhtıra göndererek, Litvanya Hükümeti’ni Letonya ve Estonya ile birlikte teşriki 

mesai şartlarını tespit için müzakereye hazır olduğunu bildirdiği, Litvanya Hükümeti 

tarafından Tallinn’e de aynı muhtıranın iletildiği, Litvanya hariciye nazırı M. Saunius’un 

Cenevre’den dönüşünden sonra bir üçler konferansı yapılabileceği bildirilmişti.493  

12 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; Elta ajansına nazaran üç Baltık 

Hükümeti’nin (Estonya, Letonya, Litvanya) mümessillerini bir araya getiren konferansta 

ortak hareket etme koşullarında ve bölgesel bir Baltık antlaşması konusunda anlaşılması 

hilafına bir durum olmadığı, konferansın Tallinn veya Riga’ da tekrar başlamasına karar 

verildiği ifade edilmişti.494 

İngiltere ile Estonya arasındaki ticaret antlaşması hakkında, 13 Temmuz 1934 

tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesinde “İngiltere Estonya Ticaret Mukavelesi” başlıklı 

12 Temmuz 1934 tarihinde Londra’dan (AA) bildirilen haberde, Estonya ile İngiltere’nin 

bir ticaret antlaşması yaptığı belirtilmişti.495 

18 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; “Estonya hariciye nazırı 

Moskova’ya gidiyor” başlıklı yazıda Estonya Dışişleri Bakanının, Sovyet Hariciye 

                                                           
491 “Baltık Devletleri Hakkında” Hâkimiyeti Milliye, 16 Mayıs 1934, S.4598,s.2 (15 Mayıs, Riga, AA.). 
492 “Estonya Hariciye Vekili Varşova’da” Akşam, 25 Mayıs 1934, Sayı 5611. s.5. 
493 “Bir Antlaşma İçin Müzakereye Başlıyorlar” Akşam, 31 Mayıs 1934, S. 5617. s.5. 
494 “Üç Devlet Esas İtibar İle Anlaştı” Akşam, 12 Temmuz 1934, S. 5659. s.5. 
495 “İngiltere Estonya Ticaret Mukavelesi” Hâkimiyeti Milliye, 13 Temmuz 1934, S.4659,s.2 (12 Temmuz, 

Londra, A.A.). 
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komiseri M. Litvinoff’un daveti üzerine, 28 Temmuzda Moskova’yı ziyaret edeceği 

belirtilmişti.496 

22 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; Almanya gibi Lehistan’ın da Fransa 

ile Sovyet Rusya’nın yaptığı Şark Misakı’na girmesinin pek mümkün görülmediği, diğer 

taraftan Baltık ülkeleri, Estonya Letonya ve Litvanya’nın kendi içlerinde bir birlik 

sağlayarak bu misaka karşı vaziyetlerini tayin etmeleri gerektiği, çünkü Vilna 

meselesinden Lehistan ve Memel konusunda da Almaya ile itilaf halinde olan Litvanya 

ile diğer Baltık Devleti olan Estonya ve Letonya’nın komşuları Litvanya ile birleşmekten 

korktukları vurgulanmıştı.497 

24 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; “Lehistan’ın Estonya ve Letonya ile 

münasebatı” başlıklı yazıda Joseph Beck’in Estonya ve Letonya payitahtlarına seyahati, 

nezaket ziyareti olarak görülse de Şark Misakı projesi dolayısıyla siyasî bir önem 

kazandığı, Baltık Devletlerinin bu birleşimdeki görev ve sorumlulukları ile Estonya’nın 

misak üzerine olan çekincelerinin Lehistan’ın Estonya ve Letonya görüşmelerinin 

temelini teşkil edeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.498  

28 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; “Estonya Lehistan Şarkî Avrupa’da 

teşriki mesaiye devam edecekler” başlıklı yazıda Estonya hariciye nazırı M. Seljama ile 

Lehistan (Polonya) hariciye nazırı M. Beck arasında imzalanmış olan tebliğde her iki 

bakanın, aralarında bir noktayı nazar ayniyeti müşahede etmiş oldukları beyan ve 

özellikle iki devletin Doğu Avrupa’daki teşriki mesailerine aynı dostluk ve samimiyetle 

devam edileceği belirtilmişti.499  

                                                           
496 “Estonya hariciye nazırı Moskova’ya gidiyor” Akşam, 18 Temmuz 1934, S.5665. s.5. 
497 “Haftalık siyasi İcmal İngiltere Hariciye Nazırının Şark Misakı Hakkında Söylediği Nutuktan Çıkanlar” 

Akşam 22 Temmuz 1934, S.5669. s.5. 
498 “Lehistanın Estonya ve Letonya ile münasebatı” Akşam 24 Temmuz 1934, S. 5671. s.5. 
499 “Estonya Lehistan Şarkî Avrupa’da teşriki mesaiye devam edecekler” Akşam 28 Temmuz 1934, S. 

5675. s.4. 



227 

 

29 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; “Hariciye Nazırı Estonya ve 

Letonya ile anlaştı” başlıklı bir diğer haberde ise, (Riga’dan bildirildiğine göre İskra 

ajansı), Polonya hariciye nazırı M. Beck ile Letonya hariciye kâtibi umumîsi M. 

Munters’in iki hükümetin karşılıklı münasebetleri ve günün beynelmilel siyasî 

münasebetleri hakkındaki noktayı nazarlarının uygunluğuna (tetabukuna) dikkat 

çekecekleri, Polonya, Estonya ve Letonya’nın bugüne kadar elde mevcut olan 

bilgilerinin, kesin bir vaziyet almasına müsait olmadığı hususunda mutabık olarak, 

beynelmilel antlaşma projeleri hakkında daha kesin ve açık bir bilgiyi ve haberi 

bekleyecekleri belirtilmişti. 500 Buna karşılık, Almanya’nın müdafaa milliye nazırı 

General Blomberg’in de ayni zamanda Estonya ile Finlandiya’yı Şark Misakı konusunda, 

ziyaret ederek misak konusunda ülkesinin tavrını belirteceği, Şark Misakı’nı en çok 

Rusya’nın istediğini çünkü doğuda Japonlara karşı mücadele ederken, hiç olmazsa Batı 

sınırını güven altına almak istediğini belirtmişti.501   

3 Ağustos 1934 tarihli akşam Gazetesinde; Rus ordularını Mazori’de ikinci defa 

imha eden, Lehistan, Letonya, Litvanya ve Estonya’yı işgal ederek Baltık denizinde 

Rusya’nın en büyük limanlarından biri olan Riga’ya kadar dayanmış olan Alman orduları 

komutanı Mareşal Hindenburg’un öldüğü ve Almanya’nın yas içerisinde olduğu 

belirtilmişti.502 

5 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; “Fransa’daki millî kabinenin 

Tardieunun ifadeleri ile uğradığı buhran ve Avusturya hadiseleri şarkî Avrupa misakı 

tasavvurunu vücuda getirmek için Fransa ve Sovyet Rusya ve İngiltere tarafından 

girişilen siyasî faaliyeti gevşetti” başlıklı yazıda misaka kabul edilmesi düşünülen Baltık 

hükümetleri üzerinde Lehistan hariciye nazırı Miralay Beck’in Baltık hükümetlerinden 

                                                           
500 “Hariciye nazın Estonya ve Letonya ile anlaştı” Akşam 29 Temmuz 1934, S. 5676. s.5. 
501 “Hastalık Siyasi İcmal, Şark Misakının son Hali” Akşam 29 Temmuz 1934, S.5676. s.5. 
502 “Mareşal Hindenburg Öldü Almanya Yas içindedir” Akşam 5 Ağustos 1934, S.5681. s.1-2. 
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Estonya ile Letonya ziyaretleri ve Almanya’nın milli savunma bakanı General 

Blomberg’in de ayni zamanda Estonya ile Finlandiya’yı Şark Misakı konusunda ziyaret 

ederek misak konusunda ülkelerinin tavrını belirterek Estonya, Letonya ve Litvanya’nın 

misaka dahil olmamaları yönünde baskılar yapıldığı ifade edilmişti. 503 

Bu misak arifesinde; 12 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesinde ise Bir Sovyet 

tayyaresi Estonya üzerinde uçtu başlıklı yazıda, bir Sovyet askeri uçağının Estonya 

arazisinin Komma-Rovka bölgesi üstünde uçtuğundan Estonya hudut muhafızları 

tarafından tayyareye ateş açıldığı bildirilmişti.504  

18 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; Fransa tarafından ortaya atılan Şark 

Misakı’na Almanya ve Lehistan devletleri haricinde tüm Avrupa şark devletlerinin 

tamam dediği, Lehistan gazetelerinin bu konuda kati sonuç beklentilerinin bir an önce 

açıklanmasını beklediği,  demokrat milliyetçi Strensky, Kurier Warsavski gazetesinde 

yazdığı makalede; Misakın, Estonya, Litvanya ve Letonya ile aramızda sıkı bir dostluk 

tesis edeceği, Sovyet Rusya’nın misaka girmesi bu hükümetle olan ilişkileri daha ziyade 

kuvvetlendireceği, Baltık Memleketlerinin istiklâlinin Avrupa sulhu için büyük öneme 

haiz olduğu, Fransa’nın misaka verdiği önemin bundan ileri geldiği, Lehistan teklife 

muvafık cevap vermeliydi, şeklinde misakı destekler mahiyette izahat vermişti.505 

Riga’da Baltık Devletleri arasında yapılan konferansa ilişkin, 25 Ağustos 1934 

tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde “Riga Konferansı” başlıklı 24 Ağustos 1934 

tarihinde Riga’dan (AA) bildirilen haberde, Estonya Litvanya ve Letonya’nın 

Litvanya’nın teklif ettiği Baltık ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi teklifi 

hakkında bir değerlendirme yapmak üzere Riga’da bir araya gelmişlerdi.506  

                                                           
503 “Haftalık Siyasi İcmal- Batık Ülkeleri” Akşam, 5 Ağustos 1934, S. 5683. s.5. 
504 “Bir Sovyet tayyaresi Estonya üzerinde uçtu” Akşam 18 Ağustos 1934, S. 5690. s.5. 
505 “Şark Misakı Müzakereleri” Akşam 12 Ağustos 1934, S. 5696. s.2. 
506 “Riga Konferansı” Hâkimiyeti Milliye, 25 Ağustos 1934, S.4071,s.2 (24 Ağustos, Riga, AA). 
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31 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; “Baltık devletleri konferansı” 

başlıklı yazıda, Letonya, Estonya ve Litvanya murahhaslarının konferansı bitirdiği, tam 

bir anlaşma hasıl olduğu, üç devlet dışında siyasette dostluk ve teşriki mesai fikri ile 

hareket edecekleri ifade edilerek, 3 Baltık ülkesinin dış politikada ortak hareket etme 

niyetinde olduğu belirtilmişti.507 

14 Eylül 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; “Baltık misakı imza ediliyor” başlıklı 

yazıda gazetelerin Cenevre’deki hususi muhabirleri tarafından bildirildiğine göre, 

Letonya, Litvanya ve Estonya arasında Baltık misakının imzalanması beklendiği, bu 

misakta Baltık Devletlerinin “Şark misakı ve mütekabil muavenet meseleleri 

muvacehesindeki vaziyetlerinden” bahsedilmeyeceği ifade edilmişti.508 Aynı günlü 

“Balkan ve Baltık Hava Konferansı” başlıklı haberde Estonya, Bulgaristan, Letonya, 

Yunanistan, Romanya ve Lehistan’ın katılımıyla iştirak eden memleketlerden geçen hava 

hatlarının teknik kalitesinin ve emniyetlerinin arttırılması amacıyla daimî hava 

konferansının çalışmalarına başladığı aktarılmıştı.509  

“İnveztiya” gazetesinde Baltık ülkeleri arasındaki misak hakkında çıkan haberin 

aktarıldığı 16 Eylül 1934 tarihli Hakimiyeti Milliye’de “Baltık misakı hakkında 

izvestiyanın yazısı” başlıklı 15 Eylül 1934 tarihinde Moskova’dan (AA) bildirilen 

haberde,  Estonya Litvanya ve Letonya arasında yapılan misaktan bahsedilerek, böyle bir 

misakın yapılmasının 3 devletinde çok önceden beri arzuladığı bir şey olduğu, ancak bu 

misakın emperyalistler tarafından Sovyetlere karşı bir kışkırtma yapılarak istismar 

edildiği gibi göründüğü, bu ülkelerin Alman faşizmi tehdidi nedeniyle böyle bir misak 

                                                           
507 “Baltık devletleri konferansı” Akşam 31 Ağustos 1934, S. 5709. s.5. 
508 “Baltık misakı imza ediliyor” Akşam 14 Eylül 1934, S. 5723. s.5. 
509 “Balkan ve Baltık hava Konferansı” Akşam 14 Eylül 1934, S.5723. s.5. 



230 

 

yapma yoluna gittikleri bu misakın emperyalistler tarafından istismarının önlenmesi 

gerektiği belirtilmişti.510  

 22 Eylül 1934 tarihli Akşam Gazetesinde; Beynelmilel Parlamenter Konferansına 

katılmak üzere, Eston, Japon ve Fransız murahhaslarından oluşan heyetlerin Türkiye’ye 

geldiği bildirilmişti.511  

18 Kanunisani 1935 tarihli Akşam Gazetesinde: Estonya Hükümeti’nin eski 

anayasanın kaldırarak yeni anayasanın kabul edildiği, bu yeni anayasaya göre siyasi 

meclisin yerine korporasyonlar esasına göre çeşitli meslek ve cemiyetler namına 

mebuslardan oluşan bir meclisin kabul edildiği belirtilmişti.512 

1 İlkkanun 1934 tarihli Ulus Gazetesinde  “Baltık devletleri Hariciye 

Bakanlarının toplantısı” başlıklı 30 Kasım 1934 tarihinde Tallinn’den (A.A) bildirilen 

haberde, Letonya, Litvanya ve Estonya hariciye bakanlarının 12 Eylül 1934 tarihli 

Cenevre antlaşmasının imzasından sonra, ilk konferans olarak, Tallinn’de tekrar 

toplanacakları, görüşmede, siyasal ve ekonomik alanlarda işbirliği, ticaret alışverişinin 

büyütülmesi ve üç ülkeyi ilgilendiren iç ve dış politika işleri gibi konuların görüşüleceği 

belirtilmekteydi.513 

Baltık devletleri arasındaki bir blok oluşturma çabalarıyla ilgili olarak, 26 

İlkkanun 1934 tarihli Ulus Gazetesinde “Baltık blokunun gerçekleşmesi” başlıklı Noye 

Fraye Prese Baltık Blokunun gerçekleşmesiyle ilgili yazdığı makale aktarılmaktaydı. Bu 

makaleye göre; Avrupa’nın kuzey doğusunda sessiz sedasız yeni bir Avrupa bloku 

gerçekleşti. 2 ilkkânunda Reval’de kurulan Baltık üçler birliği, uzun bir siyasal 

                                                           
510 “Baltık misakı hakkında izvestiyanın yazısı,” Hâkimiyeti Milliye, 16 Eylül 1934, S.4724,s.2 (15 Eylül, 

Moskova, AA). 
511 “Dün bir Çok Murahhaslar Geldi” Akşam, 22 Eylül 1934, S. 5731. s.1. 
512 “Estonya’da geni kanunu esasi” Akşam, 18 Kanunisani 1935, S.5837, s2. 
513 “Baltık devletleri Hariciye Bakanlarının toplantısı” Ulus 1 İlkkanun 1934, (30 Kasım 1934 Tallinn’den 

A.A). 
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şahlanmanın verdiği sonucu ifade etmekteydi.  Bu neticenin, elde edilebilmesi ve 

güdülmüş olan amaca tamamen erişilmiş olması, zamanın ulus üstü kurumları çevresinde 

çok büyük bir gerçeğe işaret etmekteydi.  Estonya, Letonya, Litvanya’nın bir araya gelmiş 

olması daha şimdiden doğu Avrupa dış politikasının her yanında kendini hissettirecek bir 

mahiyet almıştı. Dördüncü, Baltık ulusu olan Finlandiya vaziyet almağa hazırlanıyordu, 

belki de Finlandiya bugüne kadar güttüğü dış politikasını yeniden gözden geçirmek 

zorunlu kılmıştı. Özetle, bu yeni adım Doğu Avrupa’yı da hareketlendirmişti. Reval’de 

verilen kararlar arasında, birliğinin gelecek ilkbahardaki toplantısında ortak bir temsilci 

tarafından temsil edilmek üzere bir Baltık Bankası kurmak ve bunlardan daha önemlisi 

Rusya-Fransa doğu projesini hep birlikte onamak kararı alınmıştı. Baltık uluslarının sıkı 

bir biçimde elbirliği ile çalışmaları etrafındaki görüşmeler, Litvanya Dışişleri Bakanı 

Lazoraitis’in çabaları üzerine 1934 Nisanından beri son safhaya girmişti. Bağımsızlığın 

korunmasının, sahil boyu devletlerinin sıkı bir anlaşmasına bağlı olduğunun Litvanya, 

Letonya ve Estonya’nın devlet adamları tarafından bağımsızlıklarını kazandıkları günden 

beri bilinmekteydi. Ancak birbirleriyle çatışan bazı menfaatler, Baltık birliğinin 

gerçekleşmesini uzun zamanlar arka plana itmişti. Bütün bu engellere rağmen 1925’de bu 

üç devlet karşılıklı yardımda mutabık olduklarını ilan ettiler. Sovyetler Birliği ile ilk 

antlaşmayı yapan Litvanya, bundan sonra Moskova’nın yeni batı politikasından bu yana 

diğer iki sahil ulusunun da Sovyet Rusya’ya yaklaşması için ara bulmak işini bir anlamda 

üzerine almıştı. Kellogg antlaşmasını tamamlamak üzere 1928’de Sovyet Rusya ile 

doğudaki komşuları arasında, sonraları ikinci bir de saldırmazlık antlaşmasıyla ve ayrıca 

mütecavizin tarifi ile takviye edilmiş olan özel bir antlaşma yapıldı. Muhteviyatının esası 

statükonun garantisi ve karşılıklı yardımlarda bulunulması taahhüdünü teşkil eden 

Fransa’nın çok doğu antlaşması isteği, Baltık uluslarının politikalarında da etkili olmuştu. 

Rusya köprülük işini gören bu grubun doğu antlaşmasına girmesi çok mühim bir mesele 

olduğu gibi son zamanlarda bu üç ulus, büyük ulusların bütün dikkat ve faaliyetlerini 
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üzerlerinde toplayan mevzular oldular. Polonya eskiden beri iyi ilişkilerde bulunan 

Estonya Temmuz ayında doğu antlaşmasına girmeyi Almanya ve Lehistan’ın da bu 

antlaşmaya katılmasına bağladığını ilan etmişti. İngiltere ile iyi geçinen Letonya da 

bitaraf bir tavır takındı. Ancak bu durumda birdenbire bir değişiklik oldu ve bir araya 

geldikleri zaman, bir blok teşkil eden üç Baltık ülkesi tuttukları yerleri ağırlaştırmak için 

birbirlerine bağlandılar. Bu türlü hareket etmekle, küçük antlaşma ve Balkan birliği gibi 

siyasal kurumların gütmekte olduğu amacı Baltık Birliğinin de güttüğü anlaşılmaktaydı. 

Rusya Fransa dostluk antlaşması da Baltık birliğine inkişaf katmıştı.514 

 13 Şubat 1935 tarihli Akşam Gazetesinde; Letonya, Estonya ve Litvanya 

hükümetlerinin Milletler Cemiyetine verdikleri tahsisatın büyük bir devletin verdiği 

kadar olduğunu söyleyerek Milletler Meclisine daimi üyelik için başvurduklarını ve bu 

konuda ısrarcı olduklarını bildirmişti.515 

24 Şubat 1935 tarihli Ulus Gazetesinde “Estonyanın Onyedinci Yıldönümü” 

başlıklı haberde; 24 Şubat 1935 tarihi itibariyle kuruluşunun on yedinci yıl dönümünü 

kutlayan Estonya’nın savaştan sonra Baltık kıyılarında kurulmuş devletlerarasında, hem 

istiklalini elde ediş ve hem de geçirdiği siyasal istihaleler bakımından dikkate değer bir 

devlet olduğu, bundan dolayı bu ülkenin 17 yıllık istiklal hayatının değişik safhalarını 

gözden geçirmenin önemli olduğu, Rus ihtilalinden sonra istiklalini ele alan Estonya’nın 

ekonomik alanda kendini hemen toplayabildiği halde iş ve dış siyasasına ancak son 

zamanlarda bir yön verebildiği belirtilmekteydi.516 

Haberde Estonya’nın iç siyasası şu şekilde anlatılmıştı:  

Estonya, istiklalini kazanınca, Çarlık Rusya otokrasisinin tabii bir reaksiyonun 

neticesi olarak, ultra demokratik,  bir anayasa yapılarak kişi hürriyeti her şeyden üstün 

                                                           
514 “Baltık blokunun gerçekleşmesi,” Ulus 26 İlkkanun 1934, S.4822, s.4. 
515 “Letonya, Estonya, Litvanya Daimî azalık isliyorlar” Akşam, 13 Şubat 1935, S. 5863, s2. 
516 “Estonyanın Onyedinci Yıldönümü” Ulus 24 Şubat 1935, S. 4878, s.1. 



233 

 

tutulduğu ancak devlet otoritesinin hiç düşünülmediği, geniş yetkili bir parlamentonun 

bütün kuvveti elinde tuttuğu, bunun emrinde olan kabinelerin birkaç aylık çalışmalardan 

sonra, hiçbir iş göremeden çekildikleri belirtilmekteydi. Anayasanın bu yöndeki eksikliği 

bilinmesine rağmen, buna bir çare bulunamamıştı. İç politikanın, bu kararsızlığı ülkenin 

ekonomik durumuna da tesir etmiş ve bütün istihsal (üretim) alanlarında yüzde 40’lık bir 

düşüş yaşandığı ifade edilmişti. Bunun üzerine, “Faşist Temayülü Vabs Fırkası” ortaya 

çıkarak 1918 anayasasına hiç uymayan, kuvvetli bir hükümeti parlamentonun elinden 

alarak, Cumhurbaşkanına veren bir proje hazırladığı, hazırlanan bu projenin halkoyuna 

sunulduğu ve teklifin referandum sonucunda kabul edildiği belirtilmişti. Böyle bir işin 

başına geçen, Vabs Fırkası, iktidar mevkiini bırakmamaya karar vermiş, hatta 1934 yılı 

sonunda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini, kendi aleyhine çıkarsa bir hükümet 

darbesi yapacağını bildirmiş ve bu yolda ciddi hazırlıklar da yapmış olduğu dile 

getirilmişti. Bu yüzden yeniden buhranlı bir devreye giren, Estonya’nın başına, 

anayasanın bir maddesine dayanarak, Cumhurbaşkanı olan Konstantin Pats’la 

başkumandan olan General Laidoner’in geçtiği, Vabs fırkasını dağıtarak seçim yapmak 

için fikirlerin yatışmasını bekledikleri bilgisi verilmişti. Estonya Cumhurbaşkanı olan, 

Konstantin Pats, otuz yıldan beri ülkesinin istiklali için çalışmış, çarlık devrinde idama 

mahkûm edilerek İsviçre’ye kaçmış, tekrar döndüğünde Finlandiya’da yakalanarak 

Petrograd’da hapsedilmiş, Rus ihtilalinden sonra gene Estonya’nın istiklali için çalışırken 

Almanlar tarafından kampa hapsedilmiş ve ülkesi istiklalini kazandıktan sonra yedi defa 

devlet başkanlığı yapmış bir kişi olduğu belirtilmişti. Laidoner’in de Estonya istiklal 

savaşının ulusal bir kahramanı olduğu, Estonya ordusunu bütün savaşlarda zaferden 

zafere götürdüğü, ülkesini Uluslar Cemiyetinde temsil etmiş ve Musul meselesinin 

gözden geçirilişinde, Uluslar Derneği yani Milletler Cemiyeti delegesi olarak bulunmuş 

bir kişi olduğu bilgisi verilmişti. Bu iki zat, ülkenin idaresini ellerine alınca, aldıkları bir 
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sıra tedbirlerle kısa bir zaman içinde, ülkenin kalkınmasını temin ettiklerinin altı 

çizilmekteydi.517 

Haberde Estonya’nın kalkınma tedbirleri şu şekilde ifade edilmişti: 

Pats hükümeti, çiftlilerin yükünü azaltmak için kısa vadeli ve yüksek faizli 

borçlarını, uzun vadeli ve düşük faizli borçlara tahvil etmiş, ziraat ürünlerini 

değerlendirmek ve bunların fiyatlarında kontrolü sağlamak için hububattı inhisar (tekel) 

altına almış, bu tedbirin iyi sonuçlarının hemen kendini göstermiş olduğu ifade edilmişti. 

Ancak, iç siyasal kararsızlığın ve dünya ekonomik krizi (acun krizi) yüzünden felce 

uğramış bir halde olan sanayii canlandırmak için, alınan tedbirler de tesirlerini göstermiş, 

ziraat ve sanayi alanlarındaki gelişme yüzünden sınai alanda işsizlik azalmış, zirai alanda 

ise büsbütün ortadan kalkmış olduğu dile getirilmişti. Hükümetin ulusal ürünlere mahreç 

bulmak için, yaptığı gayretler ve aldığı tedbirler neticesi olarak, 1934 yılında ihracatın 

1933’e göre 23 buçuk milyon ton, ithalatın ise 16 milyon ton artmış olduğu, bu yüzden 

ülkenin malî durumunun da düzelmiş, tedavüldeki kâğıt para miktarı artmakla beraber 

bunun altın karşılığında yüzde 8,59’a çıkmış, vergilerde de 6-7 milyonluk fazla tahsilat 

yapılmış, hükümet bu parayı halkın menfaatine harcamak için tetkikat yapmıştı.518  

Haberde, Estonya’nın dış sıyası şu şekilde ifade edilmişti: 

Estonya’nın dış politikasının ana hatlarının barış ve güvenlik olduğu, 200.000 

nüfusu ve 37.000 kişilik ordusu olan bu ülkenin, barışa varmak için, bütün dünya ile iş 

birliği ve güvenliği temin etmek niyetinde olduğu, bu amaç içinde Baltık Devletleri ve 

Polonya ile iyi komşuluk ve sıkı dostluk yapmakta olduğu, Polonya ile olan dostluğun, 

doğuda güvenliği temin etmenin yanında, Polonya’nın da yardımını kazandırmış olduğu, 

Estonya’nın, Baltık devletleri arasında oynadığı “tredünyon” (ara bulucu) rolü dolayısıyla 
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Baltık antlaşması yapıldığı, Estonya’nın, Letonya, Litvanya, Lehistan, Finlandiya ve 

İsveç’e birçok bağlarla bağlı olduğu, İngiltere ve Fransa ile siyasal olduğu kadar 

ekonomik, kültürel münasebetleri bulunduğu belirtilmekteydi.519  

6 Mart 1935 tarihli Akşam Gazetesinde, “Bîr Leh muharriri Avrupa haritasını 

yeniden çiziyor, Sovyet Rusya’yı küçültüyor, Çekoslovakya’yı ortadan kaldırıyor!” 

başlıklı yazıda, haberi yapan muhabirin Temps gazetesinde okunduğu bir haberi 

aktarmaktaydı. Buna göre, Varşova şehrinde tanınmış muharrirlerinden Studinskidi 

tarafından kaleme alınan “Avrupa’nın siyasî sistemi ve Lehistan” adlı bir kitap 

neşredildiği ve neşredilen bu kitaba göre: Lehistan’ın Almanya ile olan sınırı Rusya ile 

sınırından 500 kilometre daha uzun olduğu, Varşova’nın, Doğu Prusya’ya olan 

uzaklığının 100 kilometre olduğu, dolayısıyla Prusya’dan, uzun menzilli toplar ve uçaklar 

ile Varşova’nın vurulma tehdidi altında olduğu, Lehistan’ın Almanya ile bir savaşa 

giriştiği takdirde, Almanya’nın kömür sıkıntısı yaşayacağından mütevellit, ekonomik 

zaruret yaşayacağı, Lehistan, Fransa tarafından idaresi yapılan ve Almanya aleyhine olan 

bir ittifaka girerse, Lehistan’ın Almanya’nın ciddi bir “hışmına uğrayacağını” ve büyük 

bir tahribat yaşayacağını dile getirilmekteydi. Haberin devamında, bahse konu kitabın 

muharriri Studinski’nin, Lehistan’ın, coğrafî konumu nedeniyle, Almanya’ya 

yaklaşmaya ve onunla birlikte bir merkezi Avrupa bloku oluşturmaya mecbur olduğu 

neticesine vardığını, Avrupa’da kendi hegemonyalarını kurmaya çalışan Fransa ve 

Almanya’dan bir müttefik seçme zarureti hasıl olduğunda Lehistan’ın Almanya’yı 

seçmesi gerektiği, “Afrikalı zenciler uğruna Avrupa’lı beyaz ırka ihanet eden Fransa’nın 

nüfusu artmayan Avrupa’yı mamur edemeyeceği” bu nedenle, bu işi teknik ve sınai olarak 

daha kuvvetli olan Almanya’nın yapması gerektiği, Almanya’nın başını çektiği bu gruba 

“Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya, Türkiye, 
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Fenlândiya, Letonya, Litvanya ve Estonya’nın da gireceği”, ancak bu gruba girmenin bazı 

fedakarlıkları olacağını bu fedakarlıkların ise, yazarın Coğrafî bir ucube olarak 

nitelendirdiği Çekoslovakya’nın Lehistan ile Macaristan arasında taksim edilmesi, 

Estonya’nın menfaatine olarak kısmi bir taksime muvafakat etmesi gerektiği, 

“Yugoslavya’da katı uzuv ameliyesinin” uygulanması, Romanya, Transilovan’ya ile 

Banat üzerindeki hâkimiyetin müştereken Macaristan’la taksim edilmesi gerektiği, 

Litvanya, Libau limanında bir mahreç alacak olan, Lehistan’ın nüfuz alanı olacağı, 

Letonya ile Estonya, Lehistan’ın askeri müttefikleri olması gerektiği belirtilmişti. Ayrıca, 

haberde yazarın Bolşevik Rusya’nın Lehistan’a dostluğu, düşmanlıktan daha tehlikeli 

olduğu, Avrupa’nın emniyet ve selameti için, Rusya’nın doğudan, batıdan ve güneyden 

parçalarının kopması gerektiğine ilişkin fikirlerine de yer verilmişti.520  

10 Mart 1935 tarihli akşam gazetesinde “Şark misakı ne şekil alacak? – Lehistan 

erkânı harbiyei umumiyesi reisinin Baltık hükûmetlerini ziyareti–Yunanistan’daki isyan” 

başlıklı yazıda, Şark Misakı hakkında önemli görüşmeler yapıldığı sırada, Lehistan Genel 

Kurmay Başkanı General Gonsiorovskinio’nun Letonya, Estonya ve Finlandiya 

başkentlerini ziyarete gitmesinin uluslararası siyaset aleminin dikkatini çektiği,  Sovyet 

Basınının (matbuatının) bu ziyareti, Lehistan’ın Baltık Ülkelerini kendi nüfuzu altına 

alma girişimi olarak yorumladıkları, esasen Letonya haricinde, diğer Baltık devletlerinin 

Almaya ile Lehistan’ın katılmayacağı bir “Şark Misakı”na iştirak etmeyeceklerini dile 

getirmelerinin, halihazırda Lehistan ve Almanya ile yakın münasebetler içerisinde 

olduğunun göstergesi olduğu belirtilmekteydi. 521 

Baltık ülkeleri, temsilcilerinin İngiltere ziyaretinin, Şark Misakı’nın yapılacağına 

dair bir işaret olduğuna ilişkin olarak, 16 Mart 1935 tarihli Ulus Gazetesinde “Doğu 
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misakına doğru” başlıklı 15 Mart 1935 tarihinde Londra’dan (A.A) bildirilen haberde 

Estonya Letonya ve Litvanya büyükelçilerinin İngiliz Dışişleri bakanlığını ziyaret 

etmelerinin Şark Misakı’nın yapılacağı yönündeki beklentileri artırmıştı.522  

26 Mart 1935 tarihli, Ulus Gazetesinde “2004 sayılı kontenjan kararnamesi” 

başlıklı haberde, 2004 sayılı kontenjan kararnamesinin kliring listesinden anlaşmalarının 

yürürlükte olduğu sürece Almanya, Avusturya, Belçika Çekoslovakya, Fransa, İspanya, 

İsveç, Hollanda, İsviçre, İtalya, Macaristan, Norveç, Yugoslavya, Yunanistan, Estonya, 

Bulgaristan, Japonya, Rusya, Finlandiya, Amerika, Danimarka, Mısır Suriye, Filistin 

ülkelerinin faydalanacağı gümrüklere bildirilmişti.523   

12 Nisan 1935 tarihli Akşam gazetesinde “Avrupa ikiye mi Ayrılıyor? İngilizler 

Fransız-Sovyet anlaşmasını çok mühim buluyorlar. Stresada konuşmalar başladı, ekser 

mahafil bir netice çıkacağını umuyor” başlıklı 11 Nisan tarihinde Londra’dan bildirilen 

ve “Taymis” Gazetesinde yazılan makaleden yapılan alıntı haberde; İngilizlerin Fransız-

Sovyet antlaşmasını çok mühim buldukları, bu antlaşmanın milletler cemiyeti sözleşmesi 

çerçevesinde yapılması ve cemiyet misakı hükümlerini güçlendirmesine rağmen 

Avrupa’yı bölme gibi birde olumsuz yanının olduğu, Rusya’nın Şark Misakı yerine 

Estonya, Letonya ve Litvanya ile karşılıklı yardım antlaşması yapılmasını teklif ettiği 

belirtilmişti.524 

Yine aynı tarihte, 12 Nisan 1935 tarihli Ulus Gazetesinde “Rusya’nın Baltık 

devletlerine bir antlaşma önergesi” başlıklı 11 Nisan 1935 tarihinde Londra’dan (A.A) 

bildirilen haberde, Rusya’nın Estonya, Letonya ve Litvanya’ya Polonya ve Almanya’nın 
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523 “2004 sayılı kontenjan kararnamesi” Ulus; 26 Mart 1935, S. 4905, 2. (20 Mart İstanbul) 
524 “Avrupa ikiye mi Ayrılıyor? İngilizler Fransız-Sovyet antlaşmasını çok mühim buluyorlar. Stresada 

konuşmalar başladı, ekser mahafil bir netice çıkacağını umuyor” Akşam 12 Nisan 1935, S.5918, s.1. 
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teklif ettiği antlaşmalara karşı Fransız-Rus antlaşmasına benzer bir yardım antlaşması 

teklif ettiği belirtilmekteydi.525  

20 Nisan 1935 tarihli Akşam gazetesindeki “Alman gazetelerinin mütalaaları ” 

başlıklı 19 Nisan tarihinde Berlin’den bildirilen haberde, “Volkişer Beobahter” 

Gazetesinde çıkan, Letonya ve Estonya’nın, Rusya-Litvanya siyasasına iştirakleri ve 

Rusya ile mütekabil yardım misakları imzalamaları ihtimalinden endişe ettikleri 

hususundaki bir haberin aktarıldığı görülmüştü.526 

20 Ağustos 1935 tarihli Akşam gazetesinde yer alan “Milletler cemiyetini kim 

öldürüyor?  İtalyan gazeteleri yeniden İngiltere’ye şiddetle hücuma başladı ” başlıklı 

Roma’dan bildirilen haberde küçük hükümetlerin savunucusu olarak addedilen “News 

Chronichle” gazetesinin, Letonya, Litvanya, Estonya gibi küçük devletlerin milletler 

cemiyetine alınmasına İngiltere’nin karşı çıkmasına rağmen İtalya’nın bu duruma destek 

sağladığı şeklindeki haberine yer verildiği görülmekteydi.527  

Estonya’daki idam cezası düzenlemesi ile ilgili olarak 16 Eylül 1935 tarihli Ulus 

gazetesinde “Biliyormusunuz ki” başlıklı haberde,  Estonya’da idam cezasına çarptırılan 

hükümlünün kendisini öldürecek olan cellattan aldığı “siyanür dö potasyum” adlı zehri 

kendi içerek infazı kendisinin gerçekleştirdiği, böyle bir olayın ilk defa gerçekleştiği, ceza 

kanuna göre zehri içen mahkum 5 dakika içinde ölmez ise asılarak idam edileceği 

bildirilmekteydi.528  

30 Teşrinievvel 1935 tarihli Akşam Gazetesinde yer alan “Cenevre Konuşmaları” 

başlıklı 29 Teşrinievvel tarihinde Paris’ten bildirilen haberde,  İtalya’ya karşı zorlayıcı 

                                                           
525 “Rusya'nın Baltık devletlerine bir anlaşma önergesi” Ulus 12 Nisan 1935, S.4923, s.3 (Londra 11 Nisan 

A.A.). 
526 “Alman gazetelerinin mütalaaları” Akşam 20 Nisan 1935, S. 5926, s.4). 
527 “Milletler cemiyetini kim öldürüyor? İtalyan gazeteleri yeniden İngiltere’ye şiddetle hücuma başladı” 

Akşam 20 Ağustos, S. 6048, s.2. 
528 “Biliyormusunuz ki” Ulus 16 Eylül 1935, S.5069,s.4. 
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(zecri) tedbirler almak maksadıyla pek çok devletin, Dışişleri Bakanlarının Cenevre’ye 

geldiği belirtilerek, Fransız basınında yer alan gazete haberlerinden kesitlere yer 

verilmişti. Haberin devamında “Petit Journal” Gazetesinde yer alan İtalya’ya karşı 

zorlayıcı tedbirler alınması hususunda 51 devletin mutabık kalmasına rağmen aralarında 

Estonya’nın da bulunduğu 15 devletin teyit mektubu gönderdiğini söyleyen haberin 

iletildiği görülmüştü.529  

Baltık bölgesine yapılan ticaret ataşesi ataması hakkında, 24 Kasım 1935 tarihli 

Ulus gazetesinde “Türkofis ziyareti” başlıklı haberde, Merkezi Danimarka’da olan ve 

sorumluluk alanı Danimarka, Letonya, Litvanya, “Fenlandiye”, Estonya, İsveç, Norveç 

olacak olan ticaret ataşeliğine Türkofis temel politika seksiyon birinci şeflerinden 

Necmiddin (Necmi) Meto atanmıştı.530   

Molotof’un uluslararası siyasete ilişkin olarak verdiği röportajla ilgili olarak, 12 

Sonkanun 1936 tarihli, Ulus Gazetesinde “Molotof milletlerarası siyasadan bahsetti” 

başlıklı (11 Sonkanun 1936 tarihinde Moskova’dan A.A.) bildirilen Tas Ajansı haberine 

göre, Molotof, Estonya ve diğer Baltık ülkeleri, Polonya, Çekoslovakya Fransa ve 

Almanya arasında yapılması planlanan doğu Avrupa karşılıklı yardım paktının Almanya 

ve Polonya’nın muhalefeti nedeniyle iptal olduğunu söylemişti.531  

30 Nisan 1936 tarihli Ulus Gazetesinde “Baltık devletleri genelkurmay başkanları 

Moskova’da” başlıklı 29 Nisan 1936 tarihinde Moskova’dan (A.A) bildirilen habere göre, 

Estonya, Letonya ve Litvanya genelkurmay başkanları Moskova’ya gitmişti.532 

                                                           
529 “Cenevrede Konuşmaları” Akşam 30 Teşrinievvel 1935, S.6119, s.4. 
530 “Türkofis Ziyareti” Ulus, 24 Sonteşrin 1935, S.5069, s.4. 
531 “Molotof milletlerarası siyasadan bahsetti” Ulus, 12 Sonkanun 1936, S.5194, s.3 (Moskova, 11 

Sonkanun, A.A.) 
532 “Baltık Devletleri Genel kurmay Başkanları Moskova’da,” Ulus 30 Nisan 1936, S.5299, s.3 (29 Nisan 

Moskova, A.A.) 
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2 Mayıs 1936 tarihli Ulus gazetesinde “Zenginleşen Avrupa” başlıklı haberde, 

Estonya’nın kişi başına düşen ithalatın 32 mark iken, ihracatının 37 mark olduğu 

belirtilmişti.533  

2 Mayıs 1936 tarihli Akşam Gazetesinde “Moskovada resmi geçid” başlıklı habere 

göre, 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle Kızıl Meydanda bir geçit töreni yapıldığı, geçit 

törenine, tribünlerde Türk Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan 

Menemencioğlu’nun534 temsil ettiği, geçiş törenini izleyenler arasında Letonya ve 

Estonya genelkurmay başkanlarının da katıldığı belirtilmişti.535 

4 Eylül 1936 tarihli Akşam Gazetesinde “M.Hittler Belirndeki ecnebi elçileri 

Nurenberg konferansına davet etti” başlıklı, 3 Eylülde Berlin’den (A.A) bildirilen 

haberde, Türkiye ve Estonya’nın da daveti kabul eylediği belirtilmişti.536 

3 Haziran 1937 tarihli Akşam Gazetesinde “Baltık Devletlerinin Vaziyeti” başlıklı 

Feyzullah Kazan tarafından yapılan haberde; 20 yıl önce, Rusya’dan ayrılarak 

bağımsızlığını elde etmiş olan Baltık denizine komşu olan dört devletin kendi iç işleri ve 

kendi aralarındaki bağın iyi olmadığı, bölgeye yakın büyük devletlerle olan ilişkilerinin 

ise çok karışmış olduğu, o zamanda siyasette dikkati çeken bir konu olduğu, bu 

devletlerden ikisi olan Finlandiya ile Estonya halklarının, Macarlar gibi Turani 

milletlerden olduğu,  Letonya ile Litvanya’nın halklarının ise Avrupa’nın en eski ve en 

yerli milletleri arasında yer aldığı vurgulanmıştı. Rusya’dan ayrılan bu milletlerin 

                                                           
533 Neşet Halil Atay, “Zenginleşen Avrupa”, Ulus 4 Mayıs 1936, S.5303,s.2. 
534 Numan Menemencioğlu (1891-1956, Türk Diplomat) Maliye Bakanı Menemenli zade Rıfat Beyin oğlu 

olup, hüviyetinde 1893 yazmasına karşılık 1891 Bağdat doğumludur.  1914yılında hariciye görevine 

başlayarak Viyan, Bern, Paris, Bükreş, Atina, Budapeşte temsilciliklerinde katip, başkatip ve maslahatgüzar 

olarak görev almıştı.  Beyrut Başkonsolosluğu yaptıktan sonra elçi olarak 1929 yılında Hariciye  Siyasi 

Müsteşarı olmuştu. Gaziantep vekilliği yapmıştı. 1942-1944 yılları arsında Dışişleri Bakanı olarak görev 

yapmıştı. Paris Büyükelçiliğinden sonra emekli olmuş, siyasete girmişti. Arapça, Farsça, Fransızca ve 

Almanca dillerini bilmekteydi. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yüksel Güçlü, “Portrait of A Secretary-General Of 

Turkish Ministry Of Foreign Affairs: Numan Menemencioğlu,” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt, 

XVI, Kasım 2000,S.48.ss.837-856. 
535 “Moskovada resmi geçid” Akşam, 2 Mayıs 1936, S. 6299, s.9. 
536 “M.Hittler Belirndeki ecnebi elçileri Nurenberg konferansına davet etti” Akşam 4 Eylül 1936, S.6423. 

s.2. 
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bağımsızlıklarını korumada çok kıskanç davrandığı, çünkü ister yakın ister uzak olsun 

diğer komşularına bir şüphe ile baktıkları, bunlardan Estonya ile Letonya aralarındaki ırkî 

münasebet bulunmadığı halde coğrafî konumları nedeniyle Rusya’dan ayrılır ayrılmaz 

kendi aralarında ittifak ettikleri ve kısa bir süre önde de, bu ittifaka Litvanya’nın dahil 

olduğu ve bu üç devlete “Baltık zümresi” denildiği, Finlandiya’nın kendisinin kuzey 

komşusu İsveç ve diğer “İskandinavya” devletleri ile politik durumda beraber hareket 

ettiği,  Norveç’in merkezi Oslo’da İskandinavya devletleri ile Hollanda ve Belçika 

arasında imzalanan iktisadi birliğe, Finlandiya’nın da girdiği ifade edilmekteydi. Baltık 

Hükümetleri Lehistan/Polonya ve Romanya ile beraber Sovyetler ile Avrupa’nın diğer 

devletleri arasında bir set vazifesi gördüğü, bu nedenle bu ülkenin de siyasî, askerî ve 

iktisadî durumlarının önem arz ettiği, bugüne kadar Sovyetler ve Almanya gibi büyük 

devletlerin, Baltık ülkelerine büyük alaka gösterirken İngiltere’nin de Baltık devletlerine 

ilgi gösteren gruba dahil olduğu hususlarının altı çizilmişti. İngiltere’nin en meşhur dış 

politika adamlarından olup, İspanya işlerine bakan, Londra’daki ademi müdahale 

komitesinin (karışmamazlık komitesi) Başkanı ve İngiliz Baştemsilcisi Lort 

Plymouth’un, İspanya işleriyle meşgul iken, Baltık devletlerini ziyarete gittiği ve an 

itibariyle Finlandiya’da olduğu ve buradan da Estonya, Letonya ve Litvanya’yı da ziyaret 

edeceği, bu seyahatin ise İngiltere’nin Baltık denizine ve Sovyetlerin bu taraftaki 

durumuna karşı çok ilgi gösterdiği manasına geldiği belirtilmişti.537  

26 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesinde “Sovyet-Estonya hududunda bir 

çarpışma” başlıklı 25 Ocakta Moskova’dan bildirilen haberde, 19 Ocak tarihinde iki 

Sovyet sınır askerinin “Çudskoye” gölü üzerinde iken kızakla sınırı geçen ve Estonya’dan 

gelip Sovyet arazisini 760 metre ihlal eden Estonyalı asker olmayan mütecavizlerin 

pesine düştükleri, 2 Sovyet askerin Eston mütecavizleri Eston hududuna doğru 

                                                           
537 Feyzullah Kazan, “Baltık Devletlerinin Vaziyeti” Akşam 3Haziran 1937, S. 6690. s.5. 
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kovalamasıyla hududa 100 metre kala, Eston sınır askerleri tarafından ateş açılarak iki 

Sovyet askerini öldürdükleri, Rusya’nın sorumluların cezalandırılmasını ve ölen 

askerlerin ailelerine tazminat ödenmesini talep ettiği bildirilmekteydi.538 

19 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesinde “Sovyet-Estonya hududunda bir hadise” 

başlıklı 10 Şubat’ta Reval’den bildirilen haberde, Peipus gölü üzerinde yeni bir Sovyet-

Eston sınır olayı yaşandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, Estonya kaynaklarından 

(menabiinden) bildirildiğine göre, sabah saatlerinde iki Estonya hudut muhafızı ile bir 

arabacının sınırın 500 metre berisinden geçen hat üzerinde devriyeye çıktıkları, fakat geri 

gelmedikleri, gece saatlerinde Sovyet makamlarının Estonya Makamlarına yaptığı 

bildirimde, Estonya askerleri ile arabacının sınır ihlali yapan balıkçıları yakalamak 

isterken çıkan arbede de öldükleri ifade edilmişti.539 

23 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesinde “Baltıktan Karadenize kadar bitaraf bir 

blok” başlıklı 22 Martta Vaşington’dan bildirilen haberde, Polonya’nın Vaşington 

Büyükelçisi Mösyö Potoki’nin gazetelere verdiği bir demeçte, Rusya birliklerinin 

Almanya’ya saldırması için, birliklerini Polonya topraklarından geçirmesine Polonya’nın 

müsaade etmeyeceğinin söylediği, Polonya ile Litvanya arasında yapılan antlaşma ile 

Baltık’tan Karadeniz kıyısına kadar tarafsız bir blokun oluşmasının önünün açıldığı ve bu 

bloğa Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya’nın dahil olabileceği 

ifade edilmişti.540 

25 Nisan 1938 tarihli Akşam Gazetesinde “B. Paets Estonyaya tekrar 

Cumhurreisi seçildi” başlıklı 24 Nisanda Reval’den bildirilen haberde, eski 

                                                           
538 “Sovyet- Estonya hududunda bir çarpışma” Akşam 26 Ocak 1938, S.6925. s.2. 
539 “Sovyet- Estonya hududunda bir hadise” Akşam 10 Şubat 1938, S.6940. s.2. 
540 “Baltıktan Karadenize kadar bitaraf bir blok” Akşam, 23 Mart 1938, S. 6978. s.1. 
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Cumhurbaşkanı Konstantin Pats’ın 19 muhalif oya karşın 119 geçerli oy ile yeniden 

Estonya’nın Cumhurbaşkanı seçildiği belirtilmişti.541 

18 Eylül 1938 tarihli Akşam Gazetesinde “Harb olursa Skandinavya ve Baltık 

devletleri bitaraf kalacaklar” başlıklı 17 Eylül’de Riga’dan (AA) bildirilen haberde, 

“Rahvalet” gazetesinde çıkan habere göre bir harp çıkması halinde İskandinavya ve 

Baltık devletlerinin tarafsız kalacağının yazıldığı, bu konuda Estonya genelkurmay 

başkanının Estonya topraklarından yabancı ülke birliklerinin geçmesine izin 

verilmeyeceği yönünde defaten yaptığı açıklamaların dile getirildiği belirtilmekteydi.542  

18 Nisan 1939 tarihli Akşam Gazetesinde “Polonya ve Baltık Devletleri” başlıklı 

17 Nisanda Varşova’dan (AA) bildirilen haberde, Estonya’nın genelkurmay başkanı 

“Laidower’in” Polonya’ya geleceği, Polonya’nın Baltık devletleri ile sıkı ilişkiler tesis 

ederek bu ülkeleri ve özellikle Estonya’yı muhtemel bir Alman saldırısına karşı korumak 

için büyük uğraş verdiğinin herkes tarafından malum olduğu belirtilmekteydi.543  

1939 yılına gelindiğinde İngiltere, Sovyetler ve Fransa arasında bir Baltık sorunu 

ortaya çıktı. Sovyetler, Fransız ve İngilizler tarafından Polonya, Romanya ve diğer bazı 

ülkelere verilen garantilerin Estonya ve diğer Baltık ülkeleri içinde geçerli olmasını 

istiyordu. Sovyetler, Baltık ülkelerine garanti vermeden İngiltere ve Fransa ile bir ittifak 

yapmak istiyordu. Sovyetler, İngilizler ve Fransızlar kendi aralarında ve Baltık ülkeleri 

hakkında anlaşamayınca, Almanlar Estonya ve diğer Baltık ülkeleriyle çok geçmeden 7 

Haziran 1939 tarihinde bir saldırmazlık paktı imzaladı.544   

Sovyetler, Almanya ve Rusya arasında bulunan Baltık ülkeleri savaşa girdiğinde 

İngiltere ve Fransa’nın kendisine yardım edip etmeyeceğini sorguluyordu. Çünkü her 

                                                           
541 “B. Paets Estonyaya tekrar Cumhurreisi seçildi” Akşam 25 Nisan 1938, S. 7011. s.10. 
542 “Harb olursa Skandinavya ve Baltık devletleri bitaraf kalacaklar” Akşam 18 Eylül, 1938; S.7157, s.6. 
543 “Polonya ve Baltık Devletleri” Akşam 18 Nisan 1939, Sayı 7364, s.2. 
544 Özden, Sarısır, a.g.e. s.328-329. 
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hangi bir saldırıda Baltık denizi Almanların kontrolünde olduğu için Baltık ülkelerini 

koruma görevi Sovyetlere kalacağı düşünüldü. İngiltere ve Fransa ise, daha önce 

Almanya ile saldırmazlık anlaşması imzalayan Baltık ülkelerinin her hangi bir saldırı 

halinde kendilerine yardım etme ihtimali zayıf olan devletlere garanti verme konusunda 

bir ikilem yaşarken diğer yandan da Baltık ülkelerinin de tamamen Almanya’ya 

yakınlaşmasından endişelenmekteydi. Estonya ve diğer Baltık ülkeleri de ne İngiltere’nin 

ne de Sovyetlerin garantisini istemiyorlardı. Çünkü bu devletlerin teminatını kabul 

etmenin Rusya’nın himayesini kabul etme şeklinde değerlendiriliyordu. Rusya’nın bu 

durumu kullanarak Baltık devletlerini işgal edebileceği düşünülmekteydi.545 

7 Haziran 1939 tarihli Ulus Gazetesinde,  Estonya elçisinin 6 Haziran tarihinde 

Çankaya Köşküne çıkarak, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye güven mektubunu sunduğu 

belirtilmekteydi.546 

28 Eylül 1939 tarihli Akşam Gazetesinde “Sovyetlerle ihtilaf halinde bulunan 

Estonya” başlıklı haberde, Sovyetlerle Estonya arasında ihtilaflar çıktığı haberlerine yer 

verildiği, 1918’de Rusya Çarlığının dağılması üzerine Baltık kenarında teşekkül eden 

Estonya’nın göllerle kaplı olduğu, 47.500 kilometre murabbalık bir arazi üzerinde 

olduğu, arazisinin % 5 ini göllerin işgal ettiği, göller içinde “Peipus” Gölünün en büyük 

göl olduğu,  sahillerinde 800 den fazla ada olduğu, bunların da en büyüğünün “Ezel” adası 

olduğu, en yüksek tepesinin 130 metre irtifasında olduğu belirtilmekte, ayrıca da, 

Estonyalıların, Orta Asya’dan gelmiş, “Turani” bir millet oldukları ve Finlere yakın 

oldukları, hatta bir aralık Danimarka krallarının Estonya’yı hakimiyetleri altına almak 

istediği, 1219 da II. Waldemar’ın Estonya’ya bir ordu gönderdiği ve Estonya’nın kuzey 

kesimini el geçirdiği, Reval şehrinin de bu sırada kurulduğu, Waldermar’a sürekli isyan 

                                                           
545 Özden, Sarısır, a.g.e. s.331-332. 
546 “Estonya elçisinin Güven Mektubu Sunması” Ulus 7 Haziran 1939,s.1. 
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eden halktan usanan IV.Waldemar, Estonya’yı Cermen kontlarına para ile sattığı, 

memleket halkının, üç asır müddetle Alman asilzadelerinin esiri olarak yaşadığı, 1521 de 

memleketin ileri gelenleri İsveç kralının himayesini istediği, bu suretle, Estonya’nın iki 

asır kadar da İsveç’e bağlı kaldığı, Demirbaş Şarl, Ruslara mağlûp olunca 1721’de 

Estonya’nın Büyük Petroy’a kaldığı, 19 yüzyılda memleket halkı birkaç kere Rus 

rejimine isyan ettiyse de, Çar askerleri bütün kuvvetler ile yüklenerek hakimiyetlerini 

yeniledikleri, ayni zamanda Ruslaştırma hareketlerinin de Estonyalılara uygulandığı, 

1918’de Estonyalılar istiklâllerine kavuşunca, ilk iş olarak arazi meselesini hallettikleri, 

büyük çiftlikleri parçalayarak köy halkına verdikleri, böylece arazinin ıslahını 

sağladıkları ve tarımda ilerlemeye başladıkları,  Estonya’nın o dönemde 1.118.000 kişilik 

bir nüfusa sahip olduğu, bu nüfusun % 87’si Estonyalı; % 1,7’si Balt denen Cermenler, 

% 10,6’sı da Ruslar, İsveçliler ve diğer milletlerden oluşmakta olduğu, Estonya dilinin 

Finceye yakın olduğu, Estonya’nın beşte birinin ormanla kaplı olduğu, memlekette 

eskiden daha çok kâğıt sanayii olduğu, şimdi ise altı fabrikanın yıllık 16.000 ton kâğıt 

ürettiği, Estonya’da ziraat makineleri ve bunları üreten fabrikalar olduğu, tekstil 

üretiminin dikkat çekici olduğu belirtilmekteydi.547  

28 Eylül 1939 tarihli Akşam Gazetesinde “Sovyet-Estonya paktının başlıca 

maddeleri” başlıklı Paris’ten bildirilen haberde,  Sovyet Tass Ajansının 24 Eylülden 28 

Eylüle kadar Sovyet Rusya ile Estonya hükümeti arasında cereyan eden müzakereler 

karşılıklı bir yardım paktı ve bir ticaret muahedesinin akdiyle neticelendiği, bu 

müzakerelere Sovyet Rusya namına B. Stalin ile B. Mikoyan, Estonya hükümeti namına 

da B. Pil, Ayot’un iştirak ettiği belirtilmekteydi. Yine Tass ajansına göre bu karşılıklı 

yardım paktının maddelerinin şu şekilde olduğu belirtilmekteydi:  

                                                           
547 “Sovyetlerle ihtilaf halinde bulunan Estonya” Akşam, 28 Eylül 1939, S. 7521, s.5. 
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1-İki taraf, askerî yardım da dahil olmak üzere herhangi bir tecavüze karşı 

yekdiğerine yardım edecekti. 

2-Sovyet Rusya, Estonya ordusuna teçhizat ve silâh bakımından yardım edecektir. 

3-Estonya hükümeti Sovyetlerin Sareama adalarıyla Palesky nehrinde bahrî ve 

askerî “üssülharekeler” ile kendi toprakları dahilinde tayyare meydanları tesisine 

muvafakat edecek, Estonya, bu üssülharekeleri ve tayyare meydanlarını müdafaa etmek 

için Sovyetlerin oralarda kendi masraflar ile muayyen miktarda askerî bir kuvvet 

bulundurmalarını kabul eder. Bu askerî kuvvetin azamî miktarı, iki taraf arasında hususî 

bir muahede ile tayin edilecektir. 

4 - İki taraf, yekdiğeri aleyhine müteveccih hiç bir ittifak akdetmemeği ve hiç bir 

kovalisyona girmemeği taahhüd ederler. 

5 - Bu paktın tahakkuku, iki tarafın hukuku hâkimiyetine ekonomik sistemine ve 

devlet teşkilâtına halel vermiyecektir. 

6 - Karşılıklı pakt, tasdiki müteakip meriyete girecektir. Bu tasdik altı gün zarfında 

vuku bulacak ve Tallin şehrinde teati edilecektir. Paktın müddeti, on senedir, inkizasından 

bir sene evvel feshedilmediği takdirde beş sene daha muteber olacaktır. Şeklinde 6 madde 

düzenlenmişti. Sovyetler ile Estonya bu 6 maddelik pakta anlaşmıştı.548 

Sovyet-Estonya ticaret antlaşmasının ise, iki ülke arasındaki ticarî münasebetlerin 

ve taşıma ve nakliye hizmetlerinin kuvvetlendirilmesine, Rusya ve Estonya nakliyat 

vasıtalarına kolaylık gösterileceğine, Estonya transit ticaretinden bir kısmının Karadeniz 

ve Mormansk yolu ile yapılmasına, Sovyet Rusya’nın ticarî nakliyatı için Estonya 

limanlarından istifadesine dair olduğu belirtilmekteydi.549 

                                                           
548 “Sovyet-Estonya paktının başlıca maddeleri” Akşam 29 Eylül 1939, S. 7522, s.1. 
549 “Sovyet-Estonya paktının başlıca maddeleri” Akşam 29 Eylül 1939, S. 7522, s.1. 
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12 Aralık 1939 tarihli Akşam Gazetesinde “Sovyetler Estonyadan yardım 

istemişler” başlıklı 11 Aralıkta Londra’dan bildirilen haberde, News Chronicie 

gazetesinin haberine göre, Sovyetlerin Finlandiya’yı işgalinde, Sovyetlerin Estonya ile 

imzaladığı yardım paktına göre kendisine Estonya’nın yardım etmesini istediği, 

Estonya’nın da bu antlaşmaya göre yardım yapma yükümlülüğü olduğu 

bildirilmekteydi.550  

15 Ocak 1940 tarihli Akşam Gazetesinde “Estonya Milletler Cemiyetine mümessil 

tayin etti” başlıklı 16 Ocakta Tallinn’den (AA) bildirilen haberde, Estonya Hükümeti’nin 

Milletler Cemiyeti’ne ilk defa daimi temsilcilik açarak Eski Dışişleri Bakanı Selter’i 

daimi temsilci olarak görevlendirdiği bildirilmekteydi.551 

8 Mart 1940 tarihli Akşam Gazetesinde “Estonya fena ahvale karşı koymak üzere 

hazırlanacak” başlıklı, 7 Martta Tallinn’den (AA) bildirilen haberde, Estonya 

genelkurmay başkanının mecliste yaptığı konuşmada, Estonya’nın gayri muharip 

sayılması gerektiği, çok zor şartlara karşı koyabilmek üzere Estonya’nın hazırlanması 

gerektiği, halkın yeni ekonomik kısıntılara katlanması gerektiği hususlarına değindiği 

ifade edilmekteydi.552 

22 Temmuz 1940 tarihli Akşam Gazetesinde “Litvanya, Letonya ve Estonya 

Sovyetler Birliğine iltihak etti” başlıklı 21 Temmuzda Reval’den (AA) bildirilen haberde, 

Estonya’nın Sovyetler Birliği’ne ilhak olmasının 21 Temmuz 1940 tarihinde, Estonya 

Meclisinde kabul edildiği, mecliste oluşturulan 9 kişilik komisyonun çalışmaları 

neticesinde kararın mecliste ittifak ile alındığı belirtilmişti.553 

                                                           
550 “Sovyetler Estonyadan yardım istemişler” Akşam 12 Aralık 1939, S.7594, s.5. 
551 “Estonya Milletler Cemiyetine mümessil tayin etti” Akşam 16 Ocak 1940, S. 7629, s.2. 
552 “Estonya fena ahvale karşı koymak üzere hazırlanacak” Akşam 8 Mart 1940, S. 7678, s.2. 
553 “Litvanya, Letonya ve Estonya Sovyetler Birliğine iltihak etti” Akşam 22 Temmuz 1940, S.7814, s.1(21 

Temmuz Reval, A.A). 
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24 Temmuz 1940 tarihli Akşam Gazetesinde “Amerika Baltık memleketlerinin 

Rusyaya ilhakını tanımıyor” başlıklı 24 Temmuzda Vaşington’dan (AA) bildirilen 

haberde, Reuters’in edindiği bilgilere göre, Havana’da bulunan Amerika Birleşik 

Devletleri Dışişleri Bakanı B. Cordel Hull’a geçici olarak vekalet eden B.Summer 

Wellas’ın gazetecilerle yaptığı görüşmede, Estonya ve diğer Baltık ülkelerinin Rusya’ya 

ilhakının Rusya’nın baskısıyla olduğunu, Amerika’nın kuvvet istimali veya kuvvet 

tehdidi ile yapılsın bu tür faaliyetlere her zaman karşı olduğunu belirttiği ifade 

edilmekteydi.554  

Estonya ve diğer Baltık ülkelerinin, Sovyetler Birliğine katılması yönünde, 

ülkelerin Meclislerinde alınan kararlardan sonra, Estonya ve Sovyetler Birliği’ne katılan 

diğer Baltık ülkelerinin Londra Büyükelçileri, ülkelerinin baskı altında Rusya’ya ilhak 

kararı aldığını, Estonya’nın Londra elçisinin, Estonya Meclisinde, Estonya’nın istiklâline 

son veren Sovyetler Birliğine katılması yönünde aldığı kararı, Estonya milletinin azminin 

hür ve samimi bir ifadesi olarak tanıyamayacağını, Estonya Hükümeti’nin Sovyetler 

Birliğine katılma yönünde aldığı karar nedeniyle, Estonya milletini temsil etmeyen bir 

hükümet olduğu ve Eston milletini temsil etmeyen bu hükümetten, gelecek herhangi bir 

hareket kararını bağlayıcı mahiyette kabul etmediğini İngiliz Dışişlerine bildirmişti. 

Ülkesinin Sovyetler Birliği’ne katılma kararını eleştirerek bu kararı alan Hükümeti de 

tanımadığını ifade etmiş, diğer Baltık ülkelerinin temsilcileri de benzer bir irade 

beyanında bulunmuştu.555 Estonya’nın Londra Elçisinin Hükümeti’ne karşı bu çıkışından 

sonra, Estonya’nın Londra elçisinin vazifesi ile kabili telif olmayan faaliyetlerde 

bulunduğu iddiaları ile vazifesinden azledilmişti.556 

                                                           
554 “Amerika Baltık memleketlerinin Rusyaya ilhakını tanımıyor” Akşam 24 Temmuz 1940, S. 7816, s.1. 
555 “Estonya Letonya Lituanya elçilerinin muhtıraları” Akşam 24 Temmuz 1940, S.7816, s.2.(24 Temmuz 

Londra, A.A.)  
556 “Estonya Londra elçisi vazifesinden affedildi” Akşam 27 Temmuz 1940, S. 7819, s.2. (26 Temmuz 

Tallinn AA). 
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Bununla birlikte, Estonya’nın Sovyetler Birliği’ne katılma kararından sonra 31 

Aralık 1940 tarihinde yayımlanan bir kararname ile Estonya, Litvanya ve Letonya 

ordularına mensup 20 general ile diğer bazı yüksek rütbeli askerlerin, rütbelerini 

muhafaza etmek suretiyle kızıl orduya kabul edildiği, bu üç Baltık ülkesinden tek bir 

askeri bölge ihdas edileceği ve bu bölgenin merkezinin de Riga olacağı 

söylenmekteydi.557 

Türk basınında Estonya’nın 1930-1940 yılları arasında, bir anlamda Estonya’nın 

Sovyetlere ilhak olduğu sürece ilişkin, Almanya, Polonya, Sovyetler ve komşuları ile olan 

ilişkileri hakkında bazı haberler yer almaktaydı. Bu haberlerde, Estonya’nın, komşuları 

ile arasında bir birlik oluşturma girişimleri, diğer devletlerin bunu önleme çabaları, yine 

Sovyetlerin bu Baltık ülkeleriyle bir yardım antlaşması imzalayarak, hem kendisine diğer 

ülkelerden destek sağlama hem de Baltık ülkelerinin birlikte hareket etmesini önleme 

girişimleri, Şark Misakı’nın inşasına ilişkin çabaları ve Baltık ülkelerinin Sovyetler 

Birliğine ilhakına ilişkin konular işlenmişti. Haberlere göre Estonya ve diğer Baltık 

Ülkeleri, İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte Almanya, Rusya, İngiltere arasında bir 

çekişmenin adresi haline gelmişlerdi. Rusya, İngiltere ve Almanya bu devletleri Estonya 

ve diğer Baltık Ülkelerini kendi yanlarına çekmek veya onları kendi menfaatleri 

doğrultusunda bir statüye koymak istemekteydi. Rusya bu ülkelerle bir saldırmazlık 

antlaşması yaparak, Avrupa devletlerinin kendisine olası bir saldırısı durumunda karşı 

taraf da yer alacak ülke ve birlik sayısını olabildiğince azaltma yolunu takip ediyordu. 

Estonya ve diğer Baltık ülkeleri kendi içlerinde bir ortaklığı da kovalamaktaydı. Fakat 

Avrupa Devletlerinin özellikle İngiltere’nin Estonya’yı kendi yanlarına çekme çabası 

sonuç vermemiş Estonya 1940 yılında SSCB’ye katılma kararı almıştı. Bu katılma kararı 

sonucunda Estonya’nın Sovyetler Birliği’ne entegrasyon süreci başlamıştı. Estonya’nın 

                                                           
557 “Kızılorduya geçen Baltık memleketleri zabitleri” Akşam 1 Ocak 1941, S.7975, s.2. (31 Aralık 1940 

Moskova. AA, Muhabir Stefani.) 
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dünya siyaset tarihinde Sovyetler Birliğine giden süreç Türk basınında önemli yer 

tutmuştu. Estonya’nın İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte yaşadığı sıcak gelişmeler 

Türk Basını tarafından Türk Kamuoyunun gündemine getirmişti. Türk Basını iki ülke 

arasındaki ilişkilere bu anlamda olumlu katkı yapmıştı. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

 

TÜRKİYE İLE ESTONYA ARASINDAKİ KÜLTÜREL VE SOSYAL İLİŞKİLER 

 

 

 

Estonya ile Türkiye arasında siyasi ve diplomatik ilişkilerin tesisinden sonra 

ekonomik ve ticari ilişkilerdeki gelişmeler de peşi sıra gelmeye başlamıştı. İki ülke 

arasındaki bu gelişmeler doğal olarak sosyal ve kültürel ilişkileri de beraberinde 

getirmişti. İki ülke uluslararası spor organizasyonlarında karşı karşıya gelmişti. Özellikle 

güreş sporunda iki ülke sporcuları uluslararası müsabakalarda karşılıklı mücadelelerde 

bulunmuştu. Bunun yanında, iki ülkenin vatandaşlarına uygulanacak vize, ikamet, vb. 

konularda ülkelerin yine karşılıklı olarak bir ilişki içerisinde olduğu görülmüştü. Bu 

çerçevede, Türkiye ve Estonya arasındaki kültürel ve sosyal ilişkiler daha çok spor 

müsabakaları ve vatandaşlık konuları kapsamında gerçekleşmişti. İki ülke arasında 

yapılan ticaret ve seyrüsefain antlaşmalarında iki ülke vatandaşlarının diğer ülkede 

ikamet etme, çalışma ve ticari iş yapması halinde tabi olacağı rejimin belirlenmesi ve yine 

iki ülke mallarının ve gemilerinin diğer ülkede tabi olacağı hukuki durumun tespit 

edilmesi iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesinde olumlu katkı yapmıştı. Bu 

antlaşmalardan sonra iki ülke arasındaki vize konularında yaşanan olumlu gelişmelerden 

sonra istatistiklere de yandığı üzere iki ülke vatandaşlarının diğer ülkeye giriş çıkışları ve 

karşılıklı özellikle de Estonya’dan Türkiye’ye gönderilen mektup, kargo, teminat 

mektubu ve diğer gönderilerde bir artış yaşandığı görülmekteydi. Tüm bunlar iki ülke 

arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin varlığını gösteren gelişmelerden bazılarını 

oluşturmaktaydı. İki ülkede kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin gerektirdiği bir diğer olay 

ise iki devletinde milletinin Turani orijinden gelmesi ve aynı dil ailesinden gelen dilleri 

konuşmalarıydı.  
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2.1. TÜRKİYE İLE ESTONYA ARASINDAKİ SPORTİF İLİŞKİLER 

 

 

Türkiye ile Estonya arasında sportif anlamda, 1924-1940 tarihleri arasında futbol, 

güreş ve atletizmin diğer branşları kapsamında bir ilişki meydana gelmişti. Türk milli 

futbol takımı, Estonya milli futbol takımı ile 19 Haziran 1924 tarihinde Tallinn’de özel 

bir maç yapmıştı. Bunun yanında 1938 yılında Türk milli güreş takımı Estonya’da 

yapılacak Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasına katılmıştı. Türk Sporunun 

kurumsal yapısını kazanmasında Estonya’nın sportif yapılanması örnek alınmış, 

Estonya’nın bir spor branşındaki tüzüğü, federasyon oluşumu gibi uygulamaları 

incelenmişti.  

 

2.1.1.Türkiye İle Estonya Arasındaki Futbol Maçı (19 Haziran 1924) 

 

Türkiye’de olduğu gibi, Estonya’da güreş önemli bir sportif aktivite olarak kabul 

görmekteydi. Belki de, bu yüzden iki ülke sporcuları sık sık minderde karşı karşıya 

gelmekteydi. Ancak Türkiye ve Estonya arasındaki güreş dışında başka sportif ilişkilerde 

bulunmaktaydı. Bu ilişkilerden birisi de futbol alanında cereyan etmişti.  

Nitekim Türk milli futbol takımı ile Estonya milli futbol takımı 1924 yılında özel 

bir maç yapmıştı.  Vaba Maa Gazetesinde 19.06.1924 tarihinde “Eesti-Türgi,” başlıklı ve 

yine Vaba Maa Gazetesinde 20 Haziran 1924 tarihinde çıkan “Türgi tugev võit” başlıklı 

Dr. Liin’e ait bu haberlerde atlet ve sporculardan oluşan Türk grubunun 20 Ocak 1924 

tarihinde Estonya’ya geldiği, Türk futbol takımının Kalevi Stadyumunda Estonya Milli 

Takımı ile özel maçta karşılaştığı ve Estonya’nın bu müsabakadan 4-1 mağlup ayrıldığı, 

müsabakaya ve Türk futbolculara ilişkin fotoğraflar mevcut olmasına rağmen her hangi 
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bir Türk futbolcu ile röportaj yapılmadığı, ancak Estonya Limanında Türkçe olarak “hoş 

geldiniz” yazısı ile Türk takımının karşılandığı belirtilmekteydi.558  

Türk Milli Futbol Takımı, Estonya ile yapacağı futbol maçı için aday kadro 

belirlenmiş ve takım Estonya’ya ulaşınca güzel bir karşılamayla karşılanmıştı. 

 Türk milli futbol takımı ile Estonya milli futbol takımı 19 Haziran 1924 tarihinde 

Tallinn’de Reval stadında yapılan özel maçta karşı karşıya gelmiş, maçtan Türkiye 4-1 

galip ayrılmıştı. Maçın hakemi, Rei Mans idi. Estonya takımı Lasi, Leivar, Silber, Kaljot, 

Rein, Kocorman, Vali, Pihlak, Elman, Upraus ve Joll isimli futbolculardan oluşmaktaydı. 

Türk milli takımı ise Süleymaniye takımından, Hamit Akbay; Fenerbahçe takımından 

Cafer Çağatay, İsmet Uluğ, Sabih Arca, Alaeddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Bedri 

Gürsoy; Galatasaray’dan Ali Gençay, Nihat Bekdik; Altay takımından Hamit Arslan; 

Muhafızgücü takımından Kamil Rona isimli oyunculardan oluşmaktaydı. Estonya’nın 

gölünü 27’inci dakikada Upraus atarken, Türkiye’nin gollerini 24’üncü dakikada Sabih 

Arca, 67’inci dakikada Bedri Gürsoy, 72 ve 75’inci dakikalarda ise Zeki Rıza Sporel 

kaydetmişti.559 

Türkler ve Estonlar Osmanlı döneminden sonra, Türkiye cumhuriyeti döneminde 

ilk defa karşı karşıya gelmişlerdi. Estonyalılar ile Estonyalı köylülerin yardım ettiği esir 

Osmanlı askerlerinin karşı karşıya gelmesinden sonra bu defa 1924 yılında Türkler ile 

Estonlar bir futbol maçında karşı karşıya gelmişlerdi. Bu karşılaşma iki ülke arasındaki 

sosyal ve kültürel ilişkiler açısından anlamlı bir olay olarak değerlendirilmişti.   

 

                                                           
558 Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği a.g.e. s.44 
559Estonya-Türkiye Futbol Milli Takımları Arasındaki 19/06/1924 Tarihli Özel Maç, 

http://www.tff.org/Default.aspx?pageID=29&macID=2827 (19/06/2018) 

http://www.tff.org/Default.aspx?pageID=29&macID=2827
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2.1.2.Estonya’da Yapılacak Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasına Türk Milli 

Güreş Takımının Katılması (23 Nisan 1938) 

 

 

Estonya Hükümeti, 23-27 Nisan 1938 tarihinde Estonya’nın başkenti Tallinn’de 

düzenlenecek Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasına katılım için Türk Milli Güreş 

Takımına davetiye göndermişti. Bu davetiyede; Estonya Güreş Federasyonunun, 

grekoromen güreş müsabakalarını organize etmek amacıyla görevlendirildiği, Avrupa 

güreş müsabakalarının, Tallinn Konser Salonunda 23-27 Nisan 1938 tarihinde 

gerçekleşeceği, bu nedenle, Eston organizasyon komitesinin, değerli Türk milli güreş 

topluluğunu bu organizasyona davet ederek, Türk takımını ve heyetini Tallinn’de misafir 

etmek ve ağırlamak istendiği iletilmişti. Söz konusu davetiye Eston Halter ve Güreş 

Federasyonu Başkanı Mösyö O. Köster tarafından imzalanmıştı. Böylece, Türk Milli 

Güreş Takımını Estonya’da düzenlenecek güreş müsabakalarına davet etmekteydi.560 Bu 

davet Türk sporu ve sporcusunun gelişimi ve uluslararası tecrübe kazanması açısından 

önemli bir gelişmeydi. 

Bu davet, mektubunun altında yapılacak şampiyonaya ilişkin bazı bilgiler 

verilmekteydi. Davetiyenin altında “Genel Bilgiler Başlığı” altında;  

1) Uluslararası Amatör Güreş Federasyonunun kurallarının geçerli olduğu 

2) Ağırlık sıkletlerinin;  

 a)Tüy Sıklet için 56 kiloya kadar 

 b)Tüy Sıklet için 61 kiloya kadar 

 c) Hafif Sıklet için 66 kiloya kadar 

                                                           
560BCA,490-1-0-0_1095-2-2_16;BCA 490-1-0-0_1095-2-2_15;BCA 490-1-0-0_1095-2-2_14; 
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 d)Hafif orta Sıklet için 72 kiloya kadar 

 e) Orta Sıklet için 79 kiloya kadar 

f) Hafifi ağır Sıklet için 87 kiloya kadar 

g) Ağır Sıklet için 87 kilo üzeri olarak belirlendiği 

3) 12 Mart 1938 tarihine kadar katılım sağlanıp sağlanamayacağının bildirilmesi, katılım 

sağlanması halinde 1 Nisan 1938 tarihine kadar da katılımcı listelerinin bildirilmesi, 

4) Katılımcı ülkelerin yarışmacıları her yarışta birer katılımcı sayılacağı, her durumda 3 

katılımcı isminin bildirilebileceği, 

5) Organizasyon komitesinin katılımcı ülkeler temelinde vatandaşları ile 2 temsilcisini 6 

hafta boyunca tüm masraflarını karşılayacağı ve müstakil apartman dairesi vereceği, 

6) Birincilerin Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonu unvanı ve altın madalya ile 

ödüllendirileceği, ikincilerin gümüş madalya ve ikincilik beratı, üçüncülerin bronz 

madalya ve üçüncülük beratı kazanacağı. En iyi üç milli takımın ayrıca ödüllendirileceği 

7) Bay Alfred Brüll Ödülünün ise en fazla puanı toplayan takıma verileceği, bunun için 3 

puan alanın birinci, 2 puan alanın ikinci, bir puan alanın ise üçüncü olacağı, ifade edilerek; 

Avrupa Grekoromen güreş şampiyonası katılım sıklet ve kiloları hakkında, başarılı 

olanların nasıl ödüllendirileceği hususlarında gönderilen davetiyede bazı genel bilgiler 

verilmekteydi.561 Bu davetiyede organizasyondaki sıklet ve başarı derecelendirmesi, ödül 

yönetimi ve katılım prosedürü belirtilmekteydi. 

 Estonya güreş federasyonundan gelen bu davet üzerine, Türk milli güreş takımının 

Estonya’da düzenlenecek güreş turnuvasına katılması gerektiğini bildirmek amacıyla, 

                                                           
561BCA, Belge No 490-1-0-0_1095-2-2_16; BCA 490-1-0-0_1095-2-2_15; BCA 490-1-0-0_1095-2-2_14;  
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Türkiye Güreş Federasyonu, Türk Sporu Genel Kurumu Genel Merkezine gönderdiği 7 

Şubat 1938 tarihli yazıyla, üyesi olunan Uluslararası Amatör Güreş Federasyonunun 1938 

yılında, Tallinn Estonya’da yapacağı, Avrupa Güreş Birincilikleri Müsabakasına Türk 

milli güreş takımının da davet edildiği cihetiyle müsabaka davetiyesinin ekte 

gönderildiği, bu çerçevede Uluslararası arenada Türk güreşçilerin bu güne kadar teknik 

ve fiziki olarak sahada büyük başarılar elde ederek müstesna ve kendine yaraşır bir 

seviyeye geldiği göz önüne alındığında, milli güreş takımının uluslararası alanda yapılan 

bu ve benzeri organizasyonlara katılmasının gerekli ve uygun olduğu görüşüyle, anılan 

müsabakaya iştirak edilip edilemeyeceği hususunda gerekli talimatın bildirilmesi 

“Başkan V. EMRE” tarafından talep edilmişti.562  

 Böylece Türk Güreş Federasyonunun, Estonya Güreş Federasyonundan gelen 

davet mektubunda belirtilen şartlara haiz sporcuların var olması, Türk Milli Güreş 

Takımının belli bir seviyede olması, uluslararası arenada yapılacak bu ve benzeri 

müsabakalara katılım sağlanmasında teknik ve sporcu alt yapısı olarak bir sıkıntı 

bulunmadığı ve bu ve benzeri şampiyonalara katılmanın faydalı olduğunun düşünüldüğü 

belirtilerek, katılım için Spor Genel Müdürlüğünün gerekli talimatı vermesi için 

girişimlerde bulunulduğu görülmüştü. 

Spor Genel Kurumu Genel Merkezinin, Estonya’dan gelen Uluslararası Amatör 

Güreş Turnuvası davetiyesini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreterliğine 

gönderdiği 09/2/1938 tarihli ve 1288 sayılı yazı ileterek katılım konusunda kararın 

bildirilmesi talep edilmişti.563 

                                                           
562BCA, Belge No 490-1-0-0_1095-2-2_12. 
563BCA, Belge No 490-1-0-0_1095-2-2_11. 
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Spor Genel Kurumu Genel Merkezinin Estonya’dan gelen Uluslararası Amatör 

Güreş Turnuvası davetiyesi hakkında bir bilgi notu hazırlanmıştı. Söz konusu bu bilgi 

notunda;  

1-Güreş Federasyonu bütçesinde bu iş için ödenek bulunmadığı, esas itibariyle 

güreş takımının turnuvaya katılmasına izin verildiği takdirde diğer ödenek fasıllarından 

aktarma yapmak gerektiği, bunun da genel merkezin takdiriyle olabileceği, 

2-Parti olarak (CHP) güreşçilerin Avrupa birinciliklerine katılmaları veya 

katılmamaları hususunda verilecek direktife göre müsabakaya katılma yönünde izin 

çıkarsa ödenek isteneceği, 

3-Tallinn’e cevap verme müddetinin geçmekte olduğu bu çerçevede emirlerin 

acele bildirilmesi gerektiği, hususlarının muhatabına sunulduğu görülmekteydi.564  

Bu konuda, yani Tallinn’de yapılacak Avrupa Güreş Şampiyonası hakkında, Türk 

Milli Güreş Takımının, Avrupa Güreş Şampiyonasına katılıp katılmayacağı hususunda 

Spor Genel Kurumu tarafından CHP Genel Sekreterliğine sorulan görüşün akıbetinin ne 

olduğunun öğrenilmesi için bir hatırlatma ve konu hakkında kısa bilgi içeren bir not 

kağıdı bulunmaktaydı.565 CHP Genel Sekreterliğine iletilen Türk Spor Kurumu’nun 

anılan yazısının sonucunun öğrenilmesi için, bir kişiden ricada bulunulmuş ve bu iletilen 

talebe ilişkin olarak söz konusu yazının içeriği ve konu hakkında kısa bir bilgi içeren bu 

not kağıdının hazırlanmış olabileceği değerlendirilmişti. 

Buna benzer şekilde Spor Genel Kurumu’na hitaplı Rahmi Apak imzalı 

gönderilen el yazılı 17/2/1938 tarihli not kâğıdında, Güreş ekibinin Estonya’da yapılacak 

Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasına katılmasının uygun olacağı bildirilmişti.566 

                                                           
564BCA, Belge No 490-1-0-0_1095-2-2_13. 
565BCA, Belge No 490-1-0-0_1095-2-2_9; BCA 490-1-0-0_1095-2-2_10. 
566BCA, Belge No 490-1-0-0_1095-2-2_8. 
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Estonya Güreş Federasyonu’ndan gelen bu davet üzerine, Türk milli güreş 

takımının katılmasına cevaz verilmesi hakkında; Güreş Federasyonu Türk Sporu Genel 

Kurumu Genel Merkezi’ne gönderdiği 7 Şubat 1938 tarihli yazıya cevap olarak İçişleri 

Bakanı CHP Genel Sekreteri imzalı 18 Şubat 1938 tarih ve 6/5264 sayılı yazıda, 

Estonya’da yapılacak Avrupa Amatör Güreş Şampiyonasına Türk milli güreş takımının 

katılmasının uygun olduğu, milli takımın başında da bir idarecinin bulunmasının uygun 

olacağı,  bu çerçevede hazırlık planı ile diğer planlamaların bildirilmesinin istendiği 

görülmüştü.567 Böylece Tallinn’de düzenlenecek olan Avrupa Amatör Güreş 

Şampiyonasına Türk Milli Güreş Takımının katılması için gerekli izin çıkmıştı.  

Spor Genel Kurumu Güreş Federasyonu’nun hazırladığı müsabaka planını, 29 

Mart 1938 tarihinde CHP Genel Sekreteri Tekirdağ “Saylavı” Sayın Rahmi Apak 

Beyefendiye ileterek, 23 Nisan 1938 tarihinde Estonya Tallinn’de yapılacak Avrupa 

Güreş Şampiyonası müsabakalarına milli güreş takımının iştiraki konusundaki emekleri 

ve mesaisi karşısında federasyon ve güreşçiler arasında şükran ve minnet ile karşılandığı, 

Avrupa’daki yapılacak katılımların Türk güreş sporunda olumlu etkiler göstereceği ve bu 

fırsat ile memleketi sevindirme ve tanıtma imkanının da bir görev sayılacağı ve bu 

şampiyona boyunca karşılaşacakları Kurumların başkanlarına hediye etmek amacıyla, 

resimli Türkiye eserinin götürüleceği, bu pozitif propagandanın olumlu karşılanacağının 

umut edildiği belirtilerek,  Türk milli güreş takımının müsabakalara katılması hususunda 

gerekli izin ve bütçenin temin edilmesinden dolayı teşekkür edilmişti.568 Türk Milli Güreş 

takımı Estonya’da düzenlenen Avrupa Amatör Grekoromen Güreş turnuvasına katılıp, 

orada sportif tecrübe ve başarı kovalarken diğer yandan bu turnuvayı Türkiye adına bir 

                                                           
567BCA, Belge No 490-1-0-0_1095-2-2_7. 
568BCA, Belge No 490-1-0-0_1095-2-2_6. 
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tanıtım fırsatı olarak değerlendirmeye çalışmaktaydı. Bu durum kamu diplomasisi ve 

kaynakların etkin kullanılması adına önemli bir durum teşkil etmekteydi. 

İçişleri Bakanı CHP Genel Sekreteri imzalı 18 Şubat 1938 tarih ve 6/5264 sayılı 

yazıya cevap olarak, Türk Spor Kurumu’nun CHP Genel Sekreterliği’ne gönderdiği 29 

Mart 1938 tarihli 1702 sayılı yazı ile Estonya’da yapılacak Avrupa Güreş Şampiyonasına 

katılacak ekibin İstanbul’da çalışmakta olduğu, 10/4/1938 tarihinde bunlar arasından 

şampiyonaya gidecek ekibin belirlenmesi için bir seçim yapılacağı ve gidecek ekibin 

böylece belirleneceği, takımın başında idari amir olarak Genel Sekreter Şinasi 

Özdemir’in bulunacağı bildirilmişti.569  

Estonya’ya gidecek Türk milli güreş takımının, mali sorunları çözüldükten sonra 

ekibin kolektif pasaport alması için Ankara Emniyet Direktörlüğü’ne gönderilen 11 Nisan 

1938 tarihli ve 6/6168 sayılı CHP Genel Sekreterliği Tekirdağ Saylavı Rahmi Apak 

imzalı yazıda; Estonya’ya gidecek milli güreş takımının kolektif pasaport alması 

hususunda müsaade verilmesi rica edilmekteydi.570 Söz konusu yazı ekinde Direktör 

Şinasi Özdemir; Sporcular Hüseyin Erkmen, Kenan Olcay, Ahmet Aşık, Yaşar Erkan, 

Yusuf Yener, Saim Arıkan, Mustafa Avcı, Ahmet Kireçci, Mehmet Çoban; Antrenör 

Finlandiyalı Pellien ile masrafları şahıslar tarafından karşılanacak Dr. Orhan Conker ile 

“Apturrahman Atcı’nın” isimleri yer almaktaydı.571 

Tük milli güreş takımının, Estonya’da düzenlenecek güreş turnuvasına 

katılmasıyla ilgili olarak, 20 Mart 1938 tarihli Akşam Gazetesinde “Milli takım 

seçmeleri” başlıklı haberde, İstanbul (15 güreşçi), Ankara (6 güreşçi), İzmir (5 güreşçi) 

ve Balıkesir (2 güreşçi) illerinden gelen 28 güreşçinin katılımıyla Estonya’da yapılacak 

Avrupa grekoromen güreş müsabakalarına katılmak üzere milli takım seçmelerinin 

                                                           
569BCA, Belge No 490-1-0-0_1095-2-2_5. 
570BCA, Belge No 490-1-0-0_1095-2-2_4; BCA 490-1-0-0_1095-2-2_1. 
571 BCA, Belge No 490-1-0-0_1095-2-2_1; BCA 490-1-0-0_1095-2-2_3. 
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Beyoğlu halk evinde başladığı belirtilmişti.572 Söz konusu seçmelerle ilgili olarak, 1 

Nisan 1938 tarihli Ulus Gazetesinde “Güreş dünya birinciliklerine giriyoruz” başlıklı 

haberde; Estonya’da yapılacak Avrupa güreş şampiyonasına katılacak milli takımın 

Nisan ayının 11 veya 12’inci gününde, İstanbul’da seçilmiş olacağı, seçimlerin güreş 

federasyonu Başkanı Vehbi Emre’nin katılımıyla yapılacağı, takımın 16 Nisan’da 

İstanbul’dan hareket edeceği, müsabaka bitiminde takımın Çekoslovakya’nın 3 şehrinde 

düzenlenen müsabakalara katılma konusunda ilgili ülke ille anlaşıldığı belirtilmiştir.573   

 Estonya’da düzenlenecek güreş turnuvasına katılacak sporcu ve heyet listesi ve 

seyahat planıyla ilgili olarak, 10 Nisan 1938 tarihli Akşam Gazetesinde “Avrupada 

Grekoromen güreş şampiyonasına iştirak edecek milli takımımız seçildi” başlıklı 

haberde; Estonya’nın başkenti Tallinn’de yapılacak olan Avrupa Grekoromen güreş 

şampiyonasına 77, 79, 66, 61 ve 56 kilolarda katılacak milli güreşçilerin İstanbul’da 

yapılan seçmeler sonucunda belirlendiği, müsabakalara 56 kiloda Kenan ve Hüseyin; 61 

kiloda Yaşar ve Ahmet; 66 kiloda Yusuf Aslan; 72 kiloda Saim; 79 kiloda Mersinli 

Ahmet; 87 kiloda Çoban Mehmed’in temsil edeceği, milli takım kafilesinin 16 Nisan’da 

Estonya’ya hareket edeceği kafilenin başında ise güreş federasyonu genel sekreteri Şinasi 

Özdemir’in bulunacağı belirtilmişti.574 Türk milli güreş takımının Tallinn’deki Avrupa 

Grekoromen Güreş Turnuvasına katılmak üzere Estonya’ya hareketini konu alan, 17 

Nisan 1938 tarihli Akşam Gazetesinde “Milli güreş takımımız dün Estonyaya hareket etti” 

başlıklı haberde Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Şinasi Özdemir’in başkanlığındaki 

güreş milli takımının Estonya’da yapılacak Avrupa grekoromen şampiyonasına katılmak 

üzere Estonya’ya hareket ettiği belirtilmişti.575 

                                                           
572 “Milli takım seçmeleri” Akşam 20 Mart 1938 S. 6975. s.5. 
573 “Güreş dünya birinciliklerine giriyoruz” Ulus, 1 Nisan 1938, s.7. 
574 “Avrupada Grekomen güreş şampiyonasına iştirak edecek milli takımımız seçildi” Akşam 10 Nisan 

1938, S. 6996. s.8. 
575 “Milli güreş takımımız dün Estonyaya hareket etti” Akşam 17 Nisan1938, S. 7003. s.8. 
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Türkiye’nin Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasına katılması, Estonya 

basınında kendisine yer bulmuştu.  Konuyla ilgili, “Uus-Esti” Gazetesinde 21 Nisan 1938 

tarihinde 2’inci sayfada çıkan “Türgi maadlusmeeskond saabus” “Türk güreş takımı 

ulaştı” başlıklı haberde, Türk güreş takımının iki gazeteci eşliğinde beş günlük bir 

yolculuğun ardından Tallinn’e ulaştığı, Mustafa Kakmak’ın bütün bir yılın yıldızlarından 

biri olduğu, güreş takımının Estonya’ya gelişinden sonra yaptıkları konuşmada “biz 

dostluk için geldik” şeklinde beyanda bulunduğu belirtilmekteydi. Haberin devamında 

Cumartesi öğleden sonra yapılacak yürüyüş ile 13. Avrupa Güreş Şampiyonasının 

başlayacağı belirtilmişti. Türk takımının beraberinde 2 gazeteciyle Tallinn’e geldiği, Türk 

Takımının Bristol’da bir eve yerleştiği ve güreşçilerin uzun yolculuk sonrasında 

dinlenmeye çekildiği, takımda Hüseyin Erkmen, Yaşar “Erkanja”, Şinasi Özdemir ve 

Antrenör Pellinen’den oluştuğu ifade edilmekteydi. Türk takımının temsilcisi Şinasi 

Özdemir’in, Türkiye’deki sportif durum hakkında bilgi verdiği, Estonya konser 

salonundaki güreş müsabakalardan önceki 3 günün alışma dönemi ile geçeceği, Türk 

takımındakilerin Türkçe, İngilizce ve Fransızca konuşarak demeç verdikleri, Şinasi 

Özdemir’in yolculuğun çok yorucu geçtiğini, Tallinn’e gelmenin çok yorucu olduğunu 

söylediği, 16 Nisan da İstanbul’dan hareket eden ekibin, Budapeşte, Varşova, üzerinden 

yolculuğun devam ettiğini söyleyen Şinasi Özdemir’in ayrıca yolculukta kafilenin aynı 

vagonda olduğundan ekibin bunun avantajını kullanmaya çalıştığını söylediği, Şinasi 

Özdemir’in ayrıca yolculuktan sonraki vaktin tatil amaçlı değil de oryantasyon için 

geçirileceğini, boş vaktin neredeyse olmayacağını oyuncuların gün aşırı müsabakaya 

çıkacağını belirttiği, Türkiye’de güreşin çok yaygın bir spor olduğunu, hükümetin spor 

branşlarını desteklediğini belirtmişti. Türk takımının Estonya’nın tarihi bir şehir 

olduğunu burada hiç savaş yaşanmaması gerektiğini belirttikleri ifade edilmekteydi. Türk 

takımı temsilcisi Şinasi Özdemir’in daha önce Amerika’ya gitmeden evvel Estonya’da 

bulunduğu belirtilmekteydi. Özdemir’e Türk takımının müsabakada varlık gösterip 
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gösteremeyeceği sorulması üzerine Özdemir’in “ihtiyatlı ve sağduyulu olmamız 

gerekiyor” şeklinde bir cevap verdiği belirtilmekteydi. Ayrıca Özdemir’in böyle bir soru 

sorulmasının çok komik olduğunu, bu sorunun neden sorulduğunu anlayamadığını, Türk 

takımının buraya dostluk içinde bir mücadele vermeye geldiğini, takımında Balkan 

şampiyonu Mustafa Kakmak, Olimpiyat şampiyonu Erkan ve Çoban gibi çok önemli 

yıldızların var olduğunu, buraya iyi bir müsabaka çıkarmaya geldiğini beyan etmekteydi. 

Daha sonra Hüseyin Erkmen, Mehmet Çoban,  Erkan’ın bir fotoğrafının çekildiği ve 13 

ülkeden gelen toplam 72 güreşçi ile müsabakaların başlamaya hazır olduğu 

belirtilmekteydi.576 

Estonya’da düzenlenen güreş şampiyonası neticeleri hakkında 27 Nisan 1938 

tarihli Akşam Gazetesinde “Avrupa güreş şampiyonası başladı” başlıklı haberde Avrupa 

grekoromen güreş müsabakalarında Türk güreşçi Mustafa’nın Estonyalı rakibini hükmen 

yendiği belirtilmekteydi. 577 

Güreş müsabakasında, karşı karşıya gelen Estonyalı Kotkas ile Çoban Mehmet 

arasındaki müsabakayı anlatan, 28 Nisan 1938 tarihli Akşam Gazetesinde “Kotkas güreş 

birincisi oldu” başlıklı 27 Nisanda Tallinn’den (AA) bildirilen haberde, Estonyalı 

Kotkas’ın Avrupa grekoromen güreş şampiyonasında Türk, güreşçi Mehmed Çoban’ı tuş 

ederek yendiği ve birinciliği kazandığı, Çoban Mehmed’in ise ikincilik için İsveçli Niman 

ile karşılaşacağı belirtilmekteydi.578  

Çoban Mehmet ile İsveçli Niman’ın arasında geçen maç ile ilgili olarak, 29 Nisan 

1938 tarihli Akşam Gazetesinde “Güreş Şampiyonluğu ” başlıklı 28 Nisanda Tallinn’den 

bildirilen haberde Ağır sıklet ikinciliği için mücadele eden Çoban Mehmed’in İsveçli 

Rakibi Niman’a 12 dakika 54 saniyede tuş olmasıyla şampiyona üçüncülüğü elde ettiği, 

                                                           
576“Türgi maadlusmeeskond saab” Uus Esti, 21 Nisan 1983,S.108,s. 2. 
577 “Avrupa güreş şampiyonası başladı” Akşam 27 Nisan 1939 S. 7373, s.11. 
578 “Kotkas güreş birincisi oldu” Akşam 28 Nisan 1938, S.7014. s.2. 
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diğer güreşçilerimizin dereceye giremediği, Türk milli güreş takımının ise genel 

sıralamada altıncı olduğu belirtilmekteydi.579 

1938 yılında Estonya’nın başkenti Tallinn’de yapılan Avrupa Güreş 

Şampiyonası’nda ağır sıklet güreşçisi Çoban Mehmet Avrupa üçüncüsü olmuştu. Bu 

Avrupa Güreş Şampiyonası’ndaki ilk dereceydi.580  

Yine, 1938 yılından önce Türk milli güreş takımı ile alakalı olarak Eston basınında 

bazı haberler gündeme gelmişti. Bu haberde, Türkiye Güreş Federasyonu’nun Türk Milli 

Güreş takımına antrenör aramak için Baltık turuna çıktığı ve bu tur çerçevesinde Türk 

heyetinin Estonya’daki temasları hakkında bilgi verilmekteydi.  

Bu konuyla ilgili olarak “Uus-Esti” Gazetesinde 27 Kasım 1935 tarihinde sayfa 

iki de çıkan haberde, Türkiye Güreş Federasyonunun Estonya’da milli takım için antrenör 

arayışında olduğu, olimpiyata katılan eski Estonyalı güreşçilerin Türkiye Güreş 

Federasyonu Genel Sekreteri Ali Seyfeddin Bey’in geçmişte nasıl bir güreşçi olduğunu 

anlattığı, Ali Seyfeddin Bey’in şimdilerde Federasyon için Kuzey Avrupa’da antrenör 

avına çıktığı ve bu amaç çerçevesinde Tallinn’e geldiği, 10 yıldır sahada menajer olarak 

görev yapan Macar Peters’in artık saha elemanı olarak antrenör ve güreşçi keşfetmeyi 

bıraktığı, Peters, yakından tanıdığı Tük güreşçilerin, çok kuvvetli güreşçiler olduğunu 

ancak sürekli kaybettiklerini, bununda nedeninin, Türk güreşçilerin oyunu kazanmak 

amacıyla taktiksel ve oyunsal inceliklere yeteri kadar sahip olmadığını belirterek Türk 

güreşçiler hakkında önemli bir tespitte bulunmuştu. Ayrıca Peters, Seyfeddin’in işini 

bilen bir insan olduğu, son federasyon seçimlerinde adayların Seyfeddin hakkında daha 

uygun bir adam olduğu konusunda kafalarında bir olgu oluştuğu ve bu adamın güreşin 

                                                           
579 “Güreş Şampiyonluğu” Akşam 29 Nisan 1938, S.7015. s.2. 
580“Estonya’nın Başkenti Tallinn’de 1938 yılında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası,” 

http://spor.haber7.com/spor/haber/782366-dunden-bugune-turk-guresi-tarihi (18/06/2018).Ayrıca bkz. 
http://www.tgf.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2015/02/AVRUPA-%C3%9C%C3%87%C3%9CNC%C3%9CLER%C4%B0.pdf 

(18/06/2018). 

http://spor.haber7.com/spor/haber/782366-dunden-bugune-turk-guresi-tarihi
http://www.tgf.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2015/02/AVRUPA-%C3%9C%C3%87%C3%9CNC%C3%9CLER%C4%B0.pdf
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sorunlarını çözecek önerileri yaratacak kazanımlara sahip olduğunu delegelerin gördüğü 

ve Seyfeddin’in göreve başladığı belirtilmekteydi. Haberin devamında, bu yolculukta 

Türk heyetinin Almanya ve Macaristan’da epeyce kaldığı ve Berlin’den direkt Tallinn’e 

geldiği ve Seyfeddin’in doğrudan eski bir menajer ve antrenör olan Eston E.Pütsepp ile 

görüştüğü,  Seyfeddin’in Bristol’de bir otelde kaldığı ve Eston N.Kursman ile ertesi gün 

görüştüğü, Seyfeddin’in ertesi gün Helsinki’ye geçerek burada Finlandiyalı antrenörler 

ile görüşeceği sonrasında Seyfeddin’in görüşlerini Federasyona ileteceği 

belirtilmekteydi. Haberde ayrıca, Tallinn’de yapılan turnuvanın binlerce seyirci önünde 

izlenen açık hava turnuvası olduğu,  müsabakalarda 400-500 civarında güreşçinin 

mücadele edeceği, bunun Türk antrenörler için Kuzeyli antrenörlerin orta sıklet 

güreşçileri nasıl hazırladıklarını görmeleri açısında önemli olduğu, Seyfeddin’in 4-5 

Estonyalı güreşçiyi Türkiye’ye davet ettiği, ancak 5 güreşçinin yol masraflarının 100 

doları bulduğu, bunun çok maliyetli olduğu, Türkiye’deki geçim maliyetlerinin 

Estonya’dan yüksek olduğu, güreşçi maaşlarının 200 Türk Lirası yani yaklaşık 180 Dolar 

olduğu, bu tutarların Dünya’da da aynı olduğu maaşların dünya standartlarında olduğu, 

Türk heyetindekilerden birisinin eski güreşçi olduğu, olimpiyatlarda güreştiği, Paris 

olimpiyatlarında orta sıklette güreştiği, onun ayrıca da Soensson ve Wcstergren da da 

güreştiği, büyük başarılar elde etmesine rağmen mütevaziliğinden ödün vermediği 

belirtilmekteydi. Haberin sonuna gelindiğinde Türkiye’nin yeni hocasını muhtemelen 

Estonya’dan alacağı, Türk heyetinin N.Kursman’dan vaz geçmek zorunda kalacağı çünkü 

Kursman’ın gitmesine müsaade edilmeyeceği, onun gitmesinin Estonya güreşi için büyük 

bir boşluk yaratacağından Kursman’a izin verilmeyeceği bu nedenle muhtemel 

antrenörün Pütsepp olacağı belirmekteydi.581 

                                                           
581 “Eestlasi Türgimaale maadlema?” Paevaleht 27 Kasım 1935 S. 328, s.5.  

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=paevalehtew19351127.2.30&srpos=2&e=-------en-25-paevalehtew-1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-t%c3%bcrgi+maadlejate+----------
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Ancak, Estonya basınında yer alan Türk Güreş Milli Takımının yeni hocasının 

Estonyalı olacağı iddiası gerçekleşmemişti. Nitekim Türkiye, güreş milli takım 

antrenörünü Finlandiya’dan bulmuştu. Yeni güreş milli takım antrenörü Finlandiyalı 

Onni Pellinen olmuştu.582 Onni Pellinen, 1935 yılından itibaren yaklaşık 10 yıl Türk Milli 

Güreş Takımını çalıştırmıştı.583 Pellinen başarı olarak Avrupa Şampiyonasında aldığı 

derece dışında önemli bir başarıya sahip değildi. Güreşi bıraktıktan sonra Helsinki’de 

garsonluk yaparak geçimini sağlamaktaydı. Pellinen 1936 Olimpiyatlarında Yaşar 

Erkan'ın şampiyon olmasında önemli bir katkı sağlamıştı. Türk Milli Güreş Takımını 

çalıştırdıktan sonra Türkiye’den ayrılmamış, Finlandiya’nın Ankara’daki elçiliğinde 

şoför olarak çalışmaya devam etmişti. Pellinen 1942 yılında Süfilis (Frengi) hastalığı 

nedeniyle hayatını kaybetmişti.584  

Türk Güreş Federasyonu, Estonya Güreş Federasyonundan gelen davet 

mektubunda belirtilen şartlara haiz sporcuların var olması ve Türk milli güreş takımının 

belli bir seviyede olması ve uluslararası arenada yapılacak bu ve benzeri müsabakalara 

katılmasında teknik ve sporcu alt yapısı olarak bir sıkıntı olmadığı gibi bu ve benzeri 

şampiyonalara katılmanın faydalı olduğu belirtilerek katılım için Spor Genel 

Müdürlüğünün talimat vermesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu görülmüştü. Türk 

Milli Güreş takımı Estonya’da düzenlenen Avrupa Amatör Grekoromen Güreş 

turnuvasına katılıp, orada sportif tecrübe ve başarı kovalarken diğer yandan bu turnuvayı 

Türkiye adına bir tanıtım fırsatı olarak değerlendirmeye çalışmaktaydı. Bu durum kamu 

diplomasisi ve kaynakların etkin kullanılması adına önemli bir durum teşkil etmekteydi. 

                                                           
582 Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e.,s.44 
583 Onni Pellinen, 1920-1930 yılları arasında Hafif-Ağır sıklet grekoromen güreşçi olarak mücadele etti. 

Olimpiyatlarda 1932 de gümüş, 1924 ve 1928 de ise bronz madalya kazandı. Dünya şampiyonlarında hiç 

mücadele etmedi ancak 1929 ve 1931 yılları arasında Avrupa şampiyonu oldu. Finlandiya’da pek çok 

başarılar elde ettikten sonra 1935 yılında kariyerini noktalayarak 1935 yılında Türk Milli Güreş Takımı 

antrenörlüğü görevine başladı. https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/pe/onni-pellinen-

1.html (19/06/2018). 
584 Ali Gümüş, Usta-Çırak, Yenişafak, 24 Ekim 1999.  

https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/pe/onni-pellinen-1.html
https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/pe/onni-pellinen-1.html
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2.1.3. İki Ülke Arasındaki Diğer Sportif İlişkiler 

 

 

Türkiye ile Estonya arasında farklı spor dallarında yaşanan sportif ilişkiler 

gazetelerde kendisine yer bulmuştu. İki ülke basınında çıkan bazı haberler şu şekildeydi. 

Örneğin, Estonya spor yıllığında Bucharest’in Fenerbahçe’yi 3-2 yendiği haberine yer 

verilmişti.585   

Bunun dışında, Türk ve Eston sporcuların karşı karşıya geldiği, Roma’da 

düzenlenen Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonasına ilişkin 16 Mayıs 1934 tarihli 

Akşam gazetesinde, “Roma müsabakaları” başlıklı yazıda, Roma’da gerçekleşen 

müsabakalara Türkiye ile Estonya’nın da katıldığı, Estonya’nın 2 sporcu ile bu 

karşılaşmalara katıldığı ve 79 kiloda Eston sporcunun ikinci olduğu, ağır sıklette ise Eston 

sporcunun üçüncülüğü kazandığı, göreceli olarak daha kuvvetli Kuzey Avrupalılar 

nedeniyle Türklerin dereceye giremediği, ancak Türklerin giderek güçlendiği, 1928 

yılındaki başarının gelecek senelerde tekrar elde edileceği ve dünya genelinde dördüncü 

beşinci olabileceği yönünde beklenti olduğu belirtilmişti.586 

Şampiyonada yapılan güreş müsabakaları hakkında bilgi veren 19 Ağustos 1934 

tarihli Akşam Gazetesinde, 18 Ağustos akşamı yapılan güreş müsabakalarının ilk maçının 

“Estonyalı Rago ile Ukranyalı Lubişko” arasında yapıldığı, Estonyalı güreşçinin 

kaybettiği, ikinci güreş müsabakasında ise Türk Mülayim’in 13 dakika 45 saniyede Macar 

Loradi’yi yendiği yazılmaktaydı.587  

Türk güreşi hakkında bir değerlendirme içeren, 8 Ekim 1934 tarihli Akşam 

Gazetesinde, Türk sporuna atıfta bulunarak “her şubemiz güreşimiz gibi olsaydı” başlıklı 

                                                           
585 Eesti Spordileht, 26 November (Kasım) 1923, S.18/19,s.373;  
586 “Roma müsabakaları” Akşam 16 Mayıs 1934, S.5602. s.10. 
587 “Güreş Müsabakaları” Akşam 19 Ağustos1934, S. 5697. s.2. 
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bir haber yer almıştı. Habere göre, 3 gecede 20 maçını kazana milli güreşçilerin, Balkan 

güreşçilerinden daha güçlü olduğu söylenen Eston, Fin ve İsveç güreşçileri ile 

karşılamalarının Türk güreşçilerini geliştirecek bir durum olmanın yanında, bu durumun 

Eston, Fin ve İsveç güreşçileri mutlak surette yenecekleri anlamını da taşımaması 

gerektiği vurgulanmıştı.588 

Türkiye’nin Almanya’nın Garmiş kasabasında düzenlenecek kış 

olimpiyatlarındaki durumu ve katılımı hakkında 12 Ocak 1936 tarihli Akşam Gazetesinde 

“Kış olimpiyatları başlıyor” başlıklı habere göre; 1936 yılında Almanya’nın Garmiş 

Kasabasında düzenlenecek kış olimpiyatlarına ilk defa Türkiye’den bir sporcu grubunun 

katılmıştı. Bu vesile ile spor organizasyonlarına katılımları ayarlayan organizatör Said 

Bey ile Türkiye’nin kış olimpiyatlarına katılımı hakkında bir röportaj yapılmıştı. Said 

bey, kış olimpiyatlarında, Türkiye’nin çok yeni olduğunu, yaz olimpiyatlarında ise 50 

millet arasından 4 ila 6 arasında bir sıra alabileceğini, güreşte birinciliğin Finlandiya ve 

Almanlar arasında paylaşılacağını, sonrasında İsveçli sporcuların önemli güce sahip 

olduğunu, devamında ise Çek, Macar ve Estonyalıların geldiğini ifade etmişti.589  

Almanya’nın Garmiş kasabasında düzenlenecek kış olimpiyatlarının açılışına 

ilişkin olarak, 14 Şubat 1936 tarihli Akşam Gazetesinde “Kış olimpiyadı nasıl açıldı?” 

başlıklı habere göre: Almanya devlet şefi M. Hitler’in saat 11:00’de 50.000 kişinin 

katılımıyla yoğun kar yağışı altında olimpiyatları açtığı, seyircilerin hep bir ağızdan “Heil 

Hitler” diye bağırmaya başlayınca Hitlerin sağ kolunu kaldırarak tribünlerin teveccühünü 

karşılıksız bırakmadığını, açılışın ardından olimpiyat oyunlarının Yunanlılara ithaf 

edildiği için, ilk olarak Yunan atletlerin geçiş yaptığını, sonrasında alfabetik sıraya göre 

                                                           
588 “Her şubemiz güreşimiz gibi olsaydı” Akşam 8 Teşrinievvel 1934, S. 5747. s.8. 
589 “Kış olimpiyatları başlıyor” Akşam 12 Kanunisani 1936, S. 6191, s.7. 
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Avusturya, Belçika, Estonya atletleri ile geçişsin devam ettiği Türkiye, ABD ve ev sahibi 

Almanya’nın sporcu kafilelerinin geçişiyle son bulduğu belirtilmişti.590  

Almanya’nın Berlin şehrinde, 1-16 Ağustos 1936 tarihinde düzenlenen 11’inci 

yaz olimpiyatlarıyla alakalalı olarak 3 Ağustos 1936 tarihli Akşam Gazetesinde 

“Olimpiyadda dün mühim müsabakalar başladı” başlıklı habere göre; 2 Ağustos Pazar 

günü Berlin’de düzenlenen olimpiyat oyunları kapsamında spor faaliyetlerinin ilk büyük 

günü olduğu ve bütün dünya milletleri arasındaki centilmence mücadelenin on beş gün 

devam edeceği, birinci gelene ikinci bir altın madalyanın verileceği, gülle atma 

müsabakasına 19 milletten 38 atlet iştirak edeceği, bu müsabakanın favorilerinin 

Amerikalı Torrance, Alman Woelike, Fenlandiyalı Baerlund ve Estonyalı Viding 

gelmekteydi. Yüksek atlamada ise, 1.85 metreyi geçerek kazananlar Albritton - Amerika, 

Kuuse-Estonya olmuştu.591  

Yine, Berlin’de, düzenlenen yaz olimpiyatlarında mücadele eden Çoban 

Mehmed’in Estonyalı rakibi de dahil olmak üzere yaptığı müsabakalar hakkında bilgi 

veren 5 Ağustos 1936 tarihli Akşam Gazetesinde “Çoban Mehmed İki Defa Mağlup 

Oldu” başlıklı haberde, olimpiyatlarda mücadele eden Türk güreş takımından, Büyük 

Mustafa, İsviçreli ile yaptığı müsabakada bel kemiğini inciterek bayıldığı, Çoban 

Mehmed’in ise Alman ardından da Eston rakiplerine puan hesabıyla yenildiği 

vurgulanmıştı.592 Benzer şekilde, Berlin’de devam eden 11’inci yaz olimpiyatlarında 

yaşanan gelişmeler ve alınan neticelerle ilgili olarak, 9 Ağustos 1936 tarihli Akşam 

Gazetesinde “Olimpiyad Müsabakaları” başlıklı 8 Ağustosta Berlin’den bildirilen 

                                                           
590 “Kış olimpiyadı nasıl açıldı?” Akşam 14 Şubat1936, S.6224, s.8. 
591 “Olimpiyadda dün mühim müsabakalar başladı” Akşam 3 Ağustos 1936, S. 6391, s.1. 
592 “Çoban Mehmed İki Defa Mağlup Oldu” Akşam, 5 Ağustos 1936, S. 6253.s1. 
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haberde Estonya’nın olimpiyatlarda, 1 altın ve 1 gümüş madalya alırken Türkiye’nin 1 

tane bronz madalya aldığı ifade edilmişti. 593 

Berlin yaz olimpiyatlarında güreş kategorisinde mücadele eden Çoban 

Mehmed’in Estonyalı rakibi ile olan müsabakasının nasıl geçtiğine ilişkin, 9 Ağustos 

1936 tarihli Akşam Gazetesinde “olimpiyad mektupları Çoban Mehmed-Polusalu Ağır 

Sıklet” başlıklı haberde, Çoban Mehmedin rakibinin ağır sıkletin en kuvvetli ve 

şampiyonluğa namzet güreşçilerinden hiç mağlubiyeti olmayan Estonyalı güreşçi olduğu, 

Mehmedin kaybettiği maçı telafi niyetiyle azimle müsabakaya çıktığı, müsabakanın ilk 

anlarının karşılıklı hücumlarla geçtiği, Estonyalının diğer rakiplerine (mağluplarına) 

yaptığı oyunları Çobana uygulayamadığı, hatta Çobanın bir iki el ense ile bu meşhur 

Estonyalıya “yerleri öptürdüğü”, ilk devrenin beraberlikle bittiği, ikinci devre kura 

gereğince Çobanın altta başladığı ancak Çobanın, ikinci üç dakikada üstte çıksa da 

Estonyalının yaptığı ayak oyunlarıyla sayı hesabıyla müttefikan kazandığı, Çobanın faul 

puanları beşi geçtiği için müsabakadan elimine edildiği dile getirilmişti.594 Çoban 

Mehmed’in müsabakalardan elimine olması sonrasında, Çoban Mehmed’in, Berlin 

müsabakalarındaki derecesinin bildirildiği,  10 Ağustos 1936 tarihli Akşam Gazetesinde 

“Çoban Mehmed Dördüncü” başlıklı (9 Ağustos da Berlin’den bildirilen) haberde, Çoban 

Mehmed’in güreşte ağır sıklette dördüncü olduğu, ülke bazında Estonya’nın dördüncü, 

Türkiye’nin altıncı olduğu belirtilmişti.595  

 Almanya’nın Berlin şehrinde devam eden 11’inci yaz olimpiyatlarında yarışan 5 

Türk güreşçinin yarı finalden nasıl elendiğine ilişkin 12 Ağustos 1936 tarihli Akşam 

Gazetesinde “Beş Güreşçimizin dömifinalde nasıl tasfiye edildi? Saim Vali” başlıklı 

haberde, Estonyalı rakip karşısında Salim’in mağlup olması durumunda elimine olacağı 

                                                           
593 “Olimpiyad Müsabakaları” Akşam 9 Ağustos 1936, S.6397, s.2. 
594 “Olimpiyad mektupları Çoban Mehmed-Polusalu Ağır Siklet” Akşam 9 Ağustos 1936, S.6397, s.9. 
595 “Çoban Mehmed Dördüncü” Akşam, 10 Ağustos 1936, S. 6398. s.1. 
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maçın başladığı, Estonyalının atakta Saim’in ise savunmada olduğu, Saim’in ihtar aldığı 

ihtardan sonra biraz ateşlendiği (hareketlendiği) fakat kısa sürede tekrar durduğu, minder 

köşelerine kaçtığı, ilk devrenin Estonyalı lehine sonuçlandığı ikinci devrenin ayakta 

başladığı ve Saim’in kaçak güreştiği için ikinci ihtarı aldığı, bu arada Estonyalının yere 

düşmesine rağmen Saim’in bir şey yapamaması nedeniyle maç sonucunda puan hesabıyla 

müttefikan Saim’in elendiği ifade edilmişti. 596 

Berlin Olimpiyatlarında, Estonyalı Palusalu ile Türk Çoban Mehmed arasında 

geçen serbest stil güreş mücadelesi hakkında 12 Ağustos 1936 tarihli Ulus Gazetesinde 

“Olimpiyatlarda serbest güreşlerin son günü- Çobanın ikinci Güreşi” başlıklı Naşid Uluğ 

tarafından Berlin’den bildirilen haberde; Berlin’de düzenlenen olimpiyat oyunlarında 

güreşte mücadele eden Çoban Mehmed’in Estonyalı Palusalu ile yaptığı ve İtalyan 

hakemin yönettiği güreş müsabakasında, Estonyalı rakibin dünya şampiyonluğuna aday 

olduğu ve çok kuvvetli olduğu, Çoban Mehmed’in rakibini mindere çekmek istediğini 

ancak minderin dışına yuvarlandığını veya beraber yuvarlandıklarını, Estonyalının 

minderin kenarına çıkmamak için Çobana sarıldığını ve minderin ortasına geldiğini, 

“adeta minderin bu iki deve küçük geldiği” Estonyalının Çoban’a göre daha iri ve kaslı 

ve kuvvetli olduğunu, Çoban’ın rakibini başından ve bacağından yakalamaya çalıştığı ve 

bu sırada düdük çaldığını ve durumun berabere olduğunu, kurada çobanın alta düştüğünü,  

Estonyalının Çoban’ın kolunu iki defa kaptığını, ancak Çoban’ın kurtulduğunu, 

sonrasında Estonyalının Çoban’ın bacağını bükmeye çalıştığını, bu gün Çoban’ın en 

nazik yerlerinin bacaklarının ayaklarının olduğunu çünkü Çoban’ın bu uzuvlarının 

acıdığını ve ağrıdığını, Estonyalının Çoban’ın kolunu kaptığını, ancak çobanın 

kurtardığını, Estonyalının üstünlüğünün artık hissedilmeye başlandığını, Çoban’ın üste 

çıkarak Estonyalının bacağını yakaladığını ancak rakibinin kurtardığını, sonra 

                                                           
596 “Beş Güreşçimizin dömifinalde nasıl tasfiye edildi? SAİM VALİ” Akşam 12 Ağustos 1936, S. 6400. s.7. 
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Estonyalının başından yakaladığını ancak yine kurtulduğunu, ayaktayken çobanın bir 

çelme ile Estonyalıyı yere sermek istediğini ancak sonuç alamadığını sonrasında bitiş 

düdüğünün çalmasıyla birlikte müsabakadan Estonyalının galip geldiğini belirtmişti.597 

Berlin olimpiyatlarında “dömifinalde” karşılaşan, Estonyalı Palusalu ile Türk Çoban 

Mehmed arasında geçen maç, 13 Ağustos 1936 tarihli Akşam Gazetesinde “Çoban-

Polusalu” başlıklı ikili arasındaki maç, farklı bir şekilde anlatılmaktaydı. Bu haberde, 

Eston rakibin çok güzel ve kuvvetli bir vücuda sahip olduğu, müsabakanın ilk başlarında 

karşılıklı itişmelerle geçtiği, bu itişmeler esnasında Çoban’ın rakibine el enseler atarak 

sarsmasına rağmen, hakemlerin birinci devreyi berabere saydığı, sonra Çoban’ın alta 

düştüğü, Estonyalının çeyrek köprü yaparak Mehmed’in yüzünü mindere getirebildiği, 

sonrasında, Estonyalının altta kalmasına rağmen Mehmed’in sayı getirecek bir harekette 

bulunamadığı, neticede Mehmed’in hakemlerin hilafına kararıyla elenerek dördüncü 

olduğu yazılmıştı.598 

Berlin olimpiyatlarında sona gelirken Türkiye ve Estonya’nın aldığı madalya 

durumları hakkında 13 Ağustos 1936 tarihli Akşam Gazetesinde “Olimpiyadlarda 

muhtelif milletlerin aldığı dereceler” başlıklı (12 Ağustosta Berlin’den bildirilen) 

haberde Estonya’nın 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile 13’üncü; Türkiye’nin ise 1 

altın bir bronz ile 19’uncu olduğu dile getirilmişti.599  

Berlin’deki olimpiyatlarda Türk ve Eston futbol milli takımlarının aldığı 

neticelerin yer aldığı 29 Aralık 1936 tarihli Akşam Gazetesinde “Beynelminel Futbol 

Maçları” başlıklı haberde Berlin’de yapılan olimpiyat oyunları çerçevesinde Estonya’nın 

                                                           
597“Olimpiyatlarda serbest güreşlerin son günü-Çobanın ikinci Güreşi” Ulus,12 Ağustos 1936,S.5403, s.5. 
598 “Çoban-Polusolu” Akşam 13 Ağustos 1936, S. 6401, s.8. 
599 “Olimpiyadlarda muhtelif milletlerin aldığı dereceler” Akşam, 13 Ağustos1936, S. 6401, s.4. 
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bir yenilgi, bir beraberlik ve bir galibiyetle 5 puan toplayarak tamamladığı ifade 

edilmişti.600  

Türk güreşçi Dinarlı Mehmed’in Estonyalı rakibini yendiği güreş karşılaşması 10 

Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesinde “Dinarlı Mehmed Estonyalı rakibini tuşla yendi” 

(9 Mayısta Bursa’dan bildirilen) başlıklı haberde Dinarlı Mehmed ile Estonyalı rakibi 

arasında Atatürk stadında 10 binlerin önünde yapılan ve 1.5 saat süren maç sonucunda 

Mehmed’in rakibini tuşla yendiği belirtilmişti.601  

Türkiye’de düzenlenecek olan İstanbul Balkan Festivali, kapsamında kuzey 

ülkelerinden güreşçilerin geleceği söylenen 16 Haziran 1937 tarihli Akşam Gazetesindeki 

“Şimal Memleketlerinden Güreşçiler Gelecek” başlıklı haberde Türkiye’de tertip edilen 

bir festival etkinliği çerçevesinde, Finlandiya, Estonya ve Letonya’dan güreşçilerin 

İstanbul festivaline gelmeyi kabul ettiği belirtilmişti.602   

 1937 yılında İngiltere ve Almanya’da yapılan atletizm karşılaşmaları hakkında 7 

Ağustos 1937 tarihli Akşam Gazetesindeki “Bu hafta İngilterede ve Almanyada büyük 

atletizm müsabakaları yapıldı” başlıklı habere göre; Londra’da White City stadında 90 

bin seyirci önünde büyük bir atletizm turnuvası yapılmıştı. Müsabakalarda uzun atlamada 

Estonyalı Tomsalu 7.25 metre atışıyla derece elde etmişti.603 

İstanbul’da düzenlenen Balkan festivaline dünyanın tanınmış güreşçilerinin 

geldiği bildirilen Akşam Gazetesinde 17 Ağustos 1937 tarihindeki “Dünyanın en 

tanınmış güreşçileri şehrimizde” başlıklı haberde, Festival nedeniyle,  Türkiye’nin 

amatör güreşçileri arasında tertip edilen büyük güreş turnuvasına dünya şampiyonlarının 

                                                           
600 “Beynelminel Futbol Maçları” Akşam, 29 Kanunievvel,1936,S. 6537, s.10. 
601 “Dinarlı Mehmed Estonyalı rakibini tuşla yendi” Akşam, 10 Mayıs 1937, S. 6666, s.10. 
602 “Şimal Memleketlerinden Güreşçiler Gelecek” Akşam, 16 Haziran 1937, S. 6703, s.5. 
603 “Bu hafta İngilterede ve Almanyada büyük atletizm müsabakaları yapıldı”Akşam,7 Ağustos 1937, 

S.6755, s.10. 
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da iştirak etmesinin sağlanmasının memnuniyet verici olduğu, müsabakaların 21-24 

Ağustos tarihleri arasında Taksim Stadında, Güreş Federasyonu’nun koordinasyonunda 

yapılacağı, yarışmaya 61 kiloda grekoromen dünya şampiyonu Yaşar’ın yarışacağı, 87 

kiloda ise 1937 yılındaki Avrupa Şampiyonası’nı kazanan Estonyalı Neo’un katılacağı 

yazılmıştı.604 

 Halterde dünya rekoru kıran Estonyalı halterci hakkında;  19 Ağustos 1937 tarihli 

Akşam Gazetesindeki “Halter'de yenidünya rekoru” başlıklı haberde, Estonyalı Luhar’ın 

iki elle 167 kilo 500 gram kaldırdığı, böylece, Mısırlı Nossire’ye ait 167 kiloluk dünya 

rekorunu kırarak, yeni dünya rekorunun sahibi olduğu yazılmıştı.605  

İstanbul’da devam eden Balkan festivalinin içeriğine bakılarak festivalin en güzel 

programının 21 Ağustosta olacağı değerlendirmesinin yapıldığı, 20 Ağustos 1937 tarihli 

Akşam Gazetesinde “dördüncü hafta” başlıklı haberde, Türkiye’de İstanbul’da yapılan 

Balkan festivalinde dördüncü haftasında festivalin en güzel programının gerçekleşeceği, 

müsabakalardan önce Balkanlardan gelen ekiplerin milli oyunlarını icra edeceği, 

Estonyalı meşhur güreşçi Neonun, 18 Ağustosta, İstanbul’a geldiği ve 21 Ağustosta da 

güreşmeye başlayacağı belirtilmişti. 606 

Yine festival kapsamında, Türk ve Eston güreşçiler arasında yapılacak güreş 

karşılaşmaları hakkında 21 Ağustos 1937 tarihli Akşam Gazetesindeki “Geceleyin de 

güreşçilerimiz dünya şampiyonlarile karşılaşacaklar” başlıklı haberde; İstanbul’da 

yapılan güreş müsabakaları kapsamında, gece maçlarının, 61 kiloda Yaşar ile Kenan 

arasında; 87 kiloda ise Mustafa ise Estonyalı Neo arasında yapılacağı, müsabakanın en 

heyecanlı maçının 87 kiloda İsveç ve Estonyalı güreşçiler ile güreşecek Mersinli 

                                                           
604 “Dünyanın en tanınmış güreşçileri şehrimizde” Akşam, 17 Ağustos 1937, S. 6765, s.10. 
605 “Halterde yeni dünya rekoru” Akşam, 19 Ağustos 1937, S.6767, s.12. 
606 “Dördüncü hafta” Akşam, 20 Ağustos 1937, S.6768, s.3. 
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Mustafa’nın maçlarının olacağı okuyuculara duyurulmaktaydı.607 Türk ve Eston 

güreşçiler arasında bir önceki gün yapılacağı belirtilen müsabakaların neticelerine 

değinilen 22 Ağustos 1937 tarihli Akşam Gazetesindeki “Güreşçilerimizin dün akşamki 

muvaffakiyetleri” başlıklı haberde; 87 kiloda Mersinli Mustafa ile Estonyalı Neo arasında 

geçen maçta Mustafa’nın rakibine hakim olmasına rağmen yine 87 kiloda İsveçli Kaduje 

ile karşılaşan Mersinli Ahmet’in Kaduje’nin üstün olmasına rağmen, hakemlerin sayı 

hesabıyla Ahmet’i galip saymaları hususundaki hatalarını telafi etmek için, Mustafa’yı 

sayı hesabıyla mağlup ilan ettiklerine değinilmişti.608 Balkan festivalinde karşılaşan 

Estonyalı Neo ile Türk güreşçi Mersinli Ahmet arasındaki maçı, Mersinli Ahmet’in 

kazanması nedeniyle, Türk basını bu maça özel önem vermişti. Söz konusu, müsabakada 

yaşananlar 22 Ağustos 1937 tarihli Ulus Gazetesindeki “Mersinli Ahmed dünya 

şampiyonunu yendi” başlıklı (21 Ağustos’ta İstanbul’dan bildirilen) haberde anlatılmıştı. 

İstanbul’da düzenlenen festivalde yapılan güreş müsabakaları kapsamında 87 kiloda, 

Mersinli Ahmed’in Dünya Şampiyonu Katyo ile karşılaştığı,  iki güreşçinin katıldığı bu 

sıkletin dünyada, müstesna bir yeri bulunduğu, bu sıklette Katyo’nun daha maçın ilk 

saniyelerinde Mersinli Ahmed’i yere düşürdüğü, her zaman atak oynayan Ahmed’in bu 

sefer adeta “kuzu gibi olduğu”, ikinci yarıda kura gereği, ilk on dakika Ahmed’in yerde 

kalmasıyla geçtiği, ikinci devrede kura gereğince Kayto’nun saltaya düştüğü ancak 

mindere kapanmak suretiyle Ahmet’e sayı vermediği, Finlandiyalı, oyuncunun mindere 

kapanarak Ahmed’e oyun vermediği, ikinci üç dakikada, Ahmed’in alta düştüyse de, 

Katyo ancak neticesiz bir salto yapabildiği, Ahmed’in hücumu ile geçtiği ve neticede, 

Mersinli Ahmet’in hakem heyetinin kararıyla, dünya şampiyonu Katyo’ya karşı hükmen 

galip geldiği iletilmişti. Yine, 1937 Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan Estonyalı 

Neo ile Büyük Mustafa’nın güreştiği, ilk dakikaların ayakta ve itişme ile geçtiği, ilk 

                                                           
607“Geceleyin de güreşçilerimiz dünya şampiyonlarile karşılaşacaklar” Akşam, 21 Ağustos 1937, 

S.6769,s.10. 
608 “Güreşçilerimizin dün akşamki muvaffakiyetleri” Akşam 22 Ağustos 1937, S. 6770, s.8. 
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devrenin beraberlikle bittiği, ikinci devrede kura gereği Mustafa’nın altta, Estonyalının 

üstte başladığı “Mustafa’yı falakaya almak istiyorsa da yere perçinlenmiş olan 

Mustafa’yı” yerden kaldıramadığı, üç dakikanın bu mücadele ile geçtiği, diğer üç 

dakikada ise Mustafa’nın üste çıktığı, rakibine salto ve kile takma hamlesi yaptığı, son 4 

dakikada ise güreşin ayakta mücadele şeklinde geçtiği, ancak Estonyalının sayı ile galip 

geldiği aktarılmaktaydı.609 Mersinli Ahmed’in, Estonyalı güreşçi Neo’yu yenmesiyle 

alakalı olarak Akşam’da farklı bir tarzda sunulan 23 Ağustos 1937 tarihli Akşam 

Gazetesindeki “Dünya güreş yıldızları karşısında aldığımız neticeler kıymetlidir” başlıklı 

haberde, 87 kiloda Mersinli Ahmet ile 22 Ağustos tarihinde gece yapılan müsabakada 

İsveçli Kaduje’yi sayı ile yense de oyunun tatmin etmediği, fakat dünya ikincisi Estonyalı 

Neo ile karşılaşan Mersinli Ahmed’in rakibini ezen bir oyunla galip geldiği, müsabakada 

baştan sona üstün olan Ahmet’in rakibi Estonyalının kenarlara kaçarak tuş olmaktan 

kaçtığı, Ahmed’in Estonyalının bacaklarından tutarak tuşa yatırmaya çalıştığı ancak 

tecrübeli Eston Neo’nun köprüde kalmasıyla tuştan kurtulmasına rağmen Ahmed’in puan 

hesabıyla galip geldiği duyurulmaktaydı.610  

Türk güreşçi Mersinli Ahmed’in Estonyalı güreşçi Neo’yu yenmesi Türk 

basınında çok önemsenmiş basında bu olay kendisine birkaç gün yer bulmuştu. 

Gazetelerde yer alan haberde maçı izleyemeyen okuyucuların aklında maçın 

canlanabilmesine olanak sağlayan haberler yapılmaktaydı, bu haberlerden; 23 Ağustos 

1937 tarihli Ulus Gazetesinde “Mersinli galip” başlıklı 22 Ağustos’ta İstanbul’dan 

bildirilen haberde; İstanbul’da düzenlenen festival kapsamında yapılan güreş 

müsabakaları kapsamında 87 kiloda Estonyalı Neo ile Mersinli Ahmed’in karşılaştığı, 

müsabakanın büyük bir itişme ile başladığı, dünya ikincisi olan Estonyalının Mersinli 

                                                           
609 “Mersinli Ahmed dünya şampiyonunu yendi” Ulus,  22 Ağustos 1937, s.4. 
610 “Dünya güreş yıldızları karşısında aldığımız neticeler kıymetlidir” Akşam, 23 Ağustos 1937, S. 6771, 

s.19. 
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Ahmet’in karşısında istediği gibi başlayamadığı, Ahmet’in bir iki defasında minderden 

kaçmak isterken Estonyalıyı ayaklarından yakalayarak mindere çekmeye çalıştığı, bu 

durumun stadı coşturduğu, ilk devrenin Ahmet’in üstünlüğü ile bittiği, ikinci devrede 

kura gereği Ahmet’in üstte, Estonyalının altta olduğu ve Ahmet’in müsabakayı kazandığı 

belirtilmekteydi.611 

Mersinli Ahmet’in Balkan festivalinde Eston Neo’ya karşı aldığı bu zaferine 

karşılık Türk güreşçi Şevki’nin Neo’ya karşı aynı başarıyı gösteremediğine ilişkin 25 

Ağustos 1937 tarihli Ulus Gazetesindeki “87 kiloda Neo (Estonya)  Şevki” başlıklı (24 

Ağustos’ta İstanbul’dan bildirilen) haberde; Estonyalı Neo ile karşılaşan Şevki’nin 

tahmin edildiği gibi fazla bir varlık gösteremeden Estonyalının Şevki’yi köprüye alarak 

2 dakika 10 saniyede yendiği belirtilmekteydi.612  

İstanbul’da düzenlenen Balkan festivaline gelen İsveçli güreşçi Kadye ile yapılan 

ve Türk ve Eston güreşçiler hakkındaki görüşleri de içeren röportajın okurlara sunulduğu 

25 Ağustos 1937 tarihli Akşam Gazetesinde yer alan “Dünya şampiyonu Kadye "Mustafa 

benim gördüğüm en kuvvetli güreşçidir, diyor” başlıklı haberde; İstanbul’da Balkan 

oyunları kapsamında yapılan güreş müsabakalarında meşhur güreşçiler ile konuşmak 

isteyen muhabirin Türk Milli Takım Antrenörü Finlandiyalı Pellinen’den rica ederek 

tercümanlık yapmasını istediği ancak ortamın festival nedeniyle çok gürültülü olması 

nedeniyle İsveçli Kadye’nin konuşmak için odaya gitme teklifinde bulunduğu ve 6 

meşhur güreşçi ile festival alanından otele gitmek için yola çıktıkları, otele gelindiğinde 

Eston Neo’dan başka ecnebi lisanlarını bilen kimse olmadığı, Neo’nun Almanca, 

İngilizce ve Fransızcayı çok iyi bildiği ifade edilmişti. Sporculardan Kadje’nin ilk 

röportajı verdiği, röportaj esnasında Eston Neo’nun bir sigara yakması üzerine muhabirin 

                                                           
611 “Mersinli galip” Ulus, 23 Ağustos 1937, S. 5772, s.5. 
612 “87 kiloda Neo (Estonya) . Şevki” Ulus, 25 Ağustos 1937, S. 5774, s.4. 
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Neo’ya sigara içip içmediğini sorduğu, Neo’nun ise sigara kullanmadığını sadece Türk 

sigaralarının çok güzel olduğunu Estonya’da ne sigara ne alkol kullandığını, belirttikten 

sonra muhabirin Kadje’ye İstanbul’da en çok neyi sevdiğini sorduğunu Kadje’nin de 

camileri çok beğendiğini söyledikten sonra Eston Neo’nun lafa atılarak “Kadje’nin 

İstanbul’da en fazla neyi beğendiğini söyleyeyim mi? Türk kızları dediğini, arkasından 

Kadje’nin röportajının bitmesinin ardından Eston Neo ile söyleşiye başlandığı Neo’nun 

29 yaşında ve bir garaj sahibi olduğu, diğer Eston Nirman’ın ise spor salonu olduğu, 

Nordling’in lokantası olduğunu, Kerkain’in makinist olduğunu ve Nistrun’da gazetecilik 

yaptığını muhabir okuyuculara iletmekteydi.613 

 Berlin’de yapılan Avrupa atletizm şampiyonasında en başarılı sporcuların 

belirlenmesi hakkında, 5 Ekim 1937 tarihli Akşam Gazetesindeki “Atletizm mevsimi 

kapanırken Avrupanın en iyi altı atleti” başlıklı haberde; Berlin’de yapılan Avrupa 

Atletizm Şampiyonasından sonra belli başlı branşlarda en başarılı 6 sporcu belirlenmişti. 

Branşlara göre Estonların başarı sıraları; uzun atlamada Tomaslu 5’inci sırada; güllede 

Krik 2’inci sırada, Vidink 5’inci sırada; ciritte İsak 3’üncü sırada, Sule ise 5’inci sırada 

yer almıştı.614 

Norveç’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında elde edilen neticelere 

ilişkin 19 Mayıs 1939 tarihli Ulus Gazetesindeki “Oslo’da aldığımız neticeler” başlıklı 

haberde; Norveç’te yapılan Avrupa güreş şampiyonasında katılan milli güreşçilerin yurda 

döndüğü, Müsabakalarda;  

66 kiloda Estonyalı rakibi ile karşılaşan güreşçimiz Yaşar Doğu’nun rakibine sayı 

ile yenildiği,  72 kiloda, ikinci maçında Estonyalı rakibi Polseyle karşılaşan milli güreşçi 

Celal’in kuzey ülkeleri güreşçilerinden aşağı kalmayan bir mücadele verdiği ancak sayı 

                                                           
613 “Dünya şampiyonu Kadye "Mustafa benim gördüğüm en kuvvetli güreşçidir diyor” Akşam 25 Ağustos 

1937, S. 6773, s.5. 
614 “Atletizm mevsimi kapanırken Avrupanın en iyi altı atleti” Akşam Gazetesi, 5 Ekim 1937, S. 6814, s.10. 
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ile maçı kaybettiği, 87 kiloda ise Türk güreşçi Mustafa Çakmak’ın, Estonyalı Neo ile 

yaptığı maçın genelde ayakta karşılıklı boğuşmalarla geçtiği, yer güreşlerinde de iki 

tarafın birbirine üstünlük kuramadığı ve son 4 dakikada Mustafa’nın galibiyeti elde ettiği;  

ağır sıklette Çoban Mehmed’in Estonyalı Fotkasa ile karşılaştığı ve çoban Mehmed’in 

rakibine 12 dakikada tuş ile yenildiği, Çoban Mehmed gibi bir güreşçiyi yerden kaldırarak 

atan Fotkas’ın mükemmel bir güreşçi olduğu belirtilmekteydi.615 

Güreş başta olmak üzere sporda da, Estonya ile Türkiye arasında dostluk 

temelinde rekabete dayalı bir ilişki olduğu görülmekteydi. Berlin’de yapılan 

olimpiyatlarda Estonyalı rakiplerle Türk güreşçiler karşı karşıya gelmişti. Eston 

güreşçiler, İstanbul festivaline; Türk güreşçilerde Tallinn’de düzenlenen Avrupa 

Grekoromen Güreş Şampiyonasına davet edilmişti. İki ülke güreşçilerinin karşılaşmaları 

basında geniş yer bulmaktaydı.  Bu rekabetin temelinde Türkiye’de ve Baltık bölgesinde 

güçlü güreşçilerin yetişmesi yatmaktaydı. Başta Estonlar olmak üzere, diğer Baltık 

ülkeleri ve Finler gibi güçlü sporculara sahip ülke sporcuları ile Türkler arasında güreşte 

tatlı bir rekabet yaşanmaktaydı. Bu milletlerin fiziksel olarak güçlü olması onları güreşte 

başarılı yapmaktaydı. Türkler de kendileri gibi güçlü sporcular ile karşılaşmak 

istemekteydi. Böylece Türk güreşçiler Eston ve diğer Baltık ülkelerinin meşhur 

güreşçileri ile karşılaşmak suretiyle hem teknik olarak hem de tecrübe olarak faydalanma 

imkanı elde ederek tecrübe kazanmaktaydı. Eston güreşçilerinde dile getirdiği gibi Türk 

güreşçiler kuvvetli olmasına rağmen minderde oyun kazanmasına yetecek kadar tekniğe 

ve taktiğe sahip değildi. Bu yüzden Türk güreşçilere minderde oyun kazandıracak gerekli 

teknik bilgiyi öğretmek amacıyla Türk Milli Güreş Takımını çalıştırması için bu dönemde 

Finlandiyalı Onni Pellinen istihdam edilmişti. 

 

                                                           
615 “Oslo’da aldığımız neticeler” Ulus, 19 Mayıs 1939, s.10. 
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2.2. TÜRKİYE’DEKİ ESTON VATANDAŞLARI 

 

 

Türkiye ve Estonya arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin gelişmesinden sonra 

bu ilişkilerin hinterlandında gelişen ekonomik ve sosyal ilişkiler özellikle ticaret ve 

seyrüsefain sözleşmesi (Mart 1928) ile antlaşmasının (Eylül 1929) ilk fasıllarında ikamet 

başlığında iki ülke vatandaşlarının diğer ülkedeki yaşamaları, ticaret yapmaları ve bir 

meslek icra etmeleri durumunda tabi oldukları rejimin belirlenmesi çerçevesinde Türk 

vatandaşları Estonya’da, Estonya vatandaşlarda Türkiye’de yaşamaya, karşılıklı olarak 

ülkeye giriş çıkışlar başlamıştı. Bu gelişmeler beraberinde vatandaşların iki ülkede 

karşılaşacağı vize ve gümrük rejimleri başta olmak üzere, diğer yaşanan problemler 

çerçevesinde iki ülke arasında bazı olayların yaşanmasına neden olmuştu. Özellikle 

Estonya Türkiye’deki vatandaşları hakkında Türkiye’den bazı özel taleplerde 

bulunmuştu.  

Bunlardan birisi, İstanbul’da yaşayan Dr. Seterditra/Dsirne/Cirne olarak bilinen 

kişinin, kendisini Türk makamlarına Türkiye’deki Estonyalıların lideri olarak tanıtarak iş 

ve işlemlerde bulunmaya başlamasıydı. Bu gelişme üzerine, Türkiye Cumhuriyeti 

İstanbul Valiliği’nin Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’ne gönderdiği 17 Ekim 

1927 tarih ve 4584/50 sayılı yazıda; Estonya Cumhuriyeti milletinden olan ve Estonya 

vatandaşlığına tabi İstanbul’da mukim Seterditra imzasıyla verilen dilekçenin sahibinin 

bu dilekçeyi verirken, dilekçeyi “Estonya Cumhuriyeti Mümessilliği” yazılı mühür ile 

tasdik ettiği, bir düzüne evrakın adı geçene geri gönderildiği, çünkü Estonya’nın 

mümessili olduğunu iddia eden Seterditra adlı kişinin Estonya vatandaşlarının temsilcisi 

olduğu hakkında İstanbul Valiliği bünyesinde herhangi bir malumat bulunmadığından adı 

geçenin Valiliğe sunduğu evrakların incelenmesi ve adı geçenin Estonya Cumhuriyetinin 
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Temsilcisi olarak tanınıp tanınamayacağının ve bu sıfatla işlem yapılıp yapılmayacağının 

bildirilmesi talep edilmişti.616  

Türk Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nin, Bakanlık Merkezine 

gönderdiği 19 Ekim 1927 tarihli yazıda, İstanbul Valiliği’nin 17 Ekim 1927 tarihli yazısı 

dayanak gösterilerek; Estonya Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dair mukim Dsirne adıyla 

imza edilen dilekçenin sahibi olan ve dilekçeyi “Estonya Cumhuriyetinin Mümessilliği” 

mührüyle mühürlenmiş bir evrakın İstanbul Vilayetince şahsa iade edildiği, çünkü adı 

geçen kişinin Estonya Cumhuriyetinin temsilcisi olup olmadığı hususunda vilayet 

makamında her hangi bir bilgi bulunmadığı için adı geçenin resmi temsilci sıfatının 

tanınıp tanımayacağı hususunda İstanbul Vilayetinin bilgi talep ettiği, Valiliğin yazı 

ekinde sunduğu belgelerin pasaport ve konsolosluk şubesine teslim edilmek üzere 

verildiği cihetiyle İstanbul Temsilciliğinde de adı geçen Dsirne adlı kişi ile bu kişinin 

reisi olduğunu iddia ettiği Estonya Cumhuriyeti İstanbul mümessili sıfatına haiz 

komitenin tanınıp tanınmayacağına ilişkin bir bilgi olmadığı bu nedenle incelenmek üzere 

gerekli evrakların ekte gönderildiği cihetiyle Bakanlık makamında gerekli bilginin 

bulunduğu umuduyla keyfiyeti hakkında malumat talep edilmekteydi. 617 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nin, İstanbul 

Valiliği’ne gönderdiği 2 Nisan 1928 tarihli yazıda, daha önce İstanbul Valiliği’nden, 17 

Ekim 1927 tarih ve 4584/50 sayılı yazı ile Estonya Cumhuriyeti vatandaşları reisi olan 

tıp doktoru Profesör Dsirne hakkında bir araştırma talep edilmesi üzerine; İstanbul’da 

Estonya Cumhuriyeti vatandaşları lideri tıp doktoru Profesör Dsirne imzasıyla 

İstanbul’da Estonya Mümessilliği ibareli mühürle verilen şahadetnamelerin delil olacak 

nitelikte olmadığı ve Doktor Dsirne ile lideri bulunduğunu iddia ettiği Estonya 
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vatandaşları mümessilliğinin hiçbir resmi sıfata haiz olmadığı hususunun, Stokholm 

Büyükelçiliği vasıtasıyla Estonya Hükümeti nezdinde yapılan araştırma neticesinden 

anlaşıldığı, olayla ilgili kesin bilgi istenmesi hususunda intikal eden yazıya cevaben 

Estonya makamlarından ve Stokholm Büyükelçiliği’nden alınan yazının daha önce 

bildirildiği ancak aynı cevabın bu defada Dışişleri Bakanlığı’na Stokholm 

Büyükelçiliği’nden gönderilen tahkikat neticesinin iletilmesinden sonra Valilik 

makamına söz konusu yazı ile bildirildiği anlaşılmıştı.618 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk ve Ticaret Müdürlüğü’nün 

Nazmi Bey’e gönderdiği 31 Mart 1928 tarih ve 35384-91 sayılı yazıda, Türkiye 

Cumhuriyeti’nde kendisini Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mukim Eston vatandaşlarının 

lideri olarak tanıtan tıp doktoru ve profesör olduğunu iddia eden Dr. Dsirne’nin Estonya 

Vatandaşları Komitesi lideri olarak sunduğu evraktaki mührün gerçek olmadığı 

hususundaki şüphenin Stokholm Büyükelçiliği aracılığı ile Estonya makamları nezdinde 

yapılan soruşturma neticesinde adı geçen Dr. Dsirne’nin Estonya vatandaşları komitesi 

liderliği ile hiçbir alakasının bulunmadığı sonucunun elde edildiğinin bildirildiği söz 

konusu bildirimin ilgili makamlara iletilmesinin talep edildiği belirtilmişti.619   

Böylece, kendini Estonya topluluğunun Türkiye’deki temsilcisi olarak tanıtan ve 

resmi belgelere bu yönde mühür basan tıp doktoru Profesör Dsirne’nin aslında Estonya 

Cumhuriyeti tarafından yetkilendirilmediği, Estonya vatandaşlarını ve Estonya’yı temsil 

yetkisinin bulunmadığı yapılan araştırma neticesinde öğrenilmişti.  

Eston makamları, Türk Makamlarından başka bir Eston vatandaşı hakkında 

yardım talebinde bulunmuştu. Estonya Vatandaşı olup Türkiye’de, İstanbul’da ikamet 

eden Jövellibik adlı kişiden, Estonya’daki yakınları tarafından haber alınamaması 
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neticesinde, Estonya Dışişleri Bakanlığı Varşova Büyükelçiliği vasıtası ile Türk 

makamlarıyla iletişime geçerek Estonya vatandaşı Jövellibik’in durumu hakkında bir 

araştırma yapılması talep etmiş, yapılan araştırmaya binaen Eston vatandaşı Jövellibik’in 

İstanbul’da başka bir adreste ikamet etmekte olduğu anlaşılarak Estonya makamlarına 

bildirilmişti.  

Eston vatandaşı “Jövellibik”in İstanbul’da bulunup bulunmadığı hakkında, 

Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği’nden Dışişleri Bakanlığı İstanbul 

Temsilciliği’ne gönderilen 24 Nisan 1926 tarih ve 1273/17 sayılı yazıda, Varşova’daki 

Estonya Büyükelçiliğinden 22 Nisan 1926 tarih ve 569/3 numaralı bir nota yazısı alındığı, 

sözlü olarak da konu hakkında malumat verildiği, sözlü ve yazılı bu notada, 1924 yılı 

Aralık ayına kadar, İstanbul Beyoğlu Büyük Cadde, 388 numarada ikamet eden Estonya 

vatandaşı Jövellibik adlı kişi hakkında bir haber alınamadığından kendisinin halen 

İstanbul’da olup olmadığının, İstanbul’dan ayrıldı ise ne zaman ve nereye gittiğinin 

araştırılmasının talep edildiği, bu çerçevede Estonya Vatandaşı Jövellibik’in halen 

İstanbul’da Beyoğlu Büyük cadde 388 numarada oturup oturmadığının araştırılması 

hususunda İstanbul Vilayetine konu hakkında malumat sorulması ve alınacak cevabın 

iletilmesi talep edilmişti.620 

Estonya’nın Varşova Büyükelçiliği’nden, Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği’ne 

Estonya vatandaşı Jövellibik hakkındaki talebe ilişkin olarak, Türk Dışişleri Bakanlığı 

İstanbul Temsilciliği’nin, İstanbul Valiliği’ne gönderdiği 2 Mayıs 1926 tarih ve 17259/3 

sayılı yazıda, 1924 yılı Aralık ayına kadar Beyoğlu Büyük Cadde 388 numara mukim 

iken hakkında uzun bir süre haber alınamayan Estonya vatandaşı Jovellibik’in halen 

İstanbul’da olup olmadığı, İstanbul’da ise yeni adresi, İstanbul’dan ayrıldı ise ayrılış 

tarihi ve nereye gittiği hususlarında tahkikat yapılarak, sonucunun Türkiye’nin Varşova 
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Büyükelçiliği üzerinden Estonya’nın Varşova Büyükelçiliği’ne bildirileceği 

belirtilmişti.621 

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Temsilciliği’nin 2 Mayıs 1926 tarihli talebi üzerine 

İstanbul Valiliği’nce Beyoğlu Kaymakamlığı’na yaptırılan tahkikat sonucunda ortaya 

çıkan durumu 19 Temmuz 1926 tarih ve 3436/178 sayılı yazı ile bildirerek; 6 Mayıs 1926 

tarihinde 16086/143 sayı ile Valiliğe gelen talep ile ilgili olarak Estonya vatandaşı 

Jövellibik’in Beyoğlu Büyük Cadde 388 numara ikamet ederken buradan taşındığı ve yazı 

tarihi itibariyle Karaköy Kasımpaşa Caddesi Papaz Aralık Akaretlerinde 35/53 numaralı 

binanın 6 numaralı odasında/dairesinde yeniden ikamet etmekte olduğu hususunun 

Beyoğlu Kaymakamlığı’nca bildirildiği belirtilmişti.622 

Estonya vatandaşı Jövellibik’in İstanbul’daki mukimlik durumu hakkında 

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından elde edilen bilgilerin Dışişleri Bakanlığı, İstanbul 

Temsilciliği’ne bildirilmesi neticesinde; Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği de konu 

hakkındaki malumatı Estonya’nın Varşova Büyükelçiliği’ne bildirilmek üzere 

Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği’ne 21 Temmuz 1926 tarih ve 17659/3 sayılı bir yazı 

göndererek, önceden Beyoğlu Büyük Cadde 388 numarada ikamet etmekte iken adı 

geçenden bir haber alınamaması üzerine, kişinin İstanbul’daki mukimlik ve ikamet 

durumları hakkında Beyoğlu Kaymakamlığı’nca araştırma yapıldığı ve araştırma 

sonucunda Jövellibik’in belirtilen adresten ayrılarak, Karaköy Kasımpaşa Caddesi Papaz 

Aralık Akaretlerinde 35/53 numaralı binanın 6 numaralı odasında/dairesinde ikamet 

etmekte olduğu bilgisinin İstanbul Valiliği tarafından iletildiği belirtilmekteydi.623   

Estonya Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşının İstanbul’daki durumunu 

öğrenmek için Varşova Büyükelçiliği aracılığı ile Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği’ne 
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iletilen talebin mülki idare amirliği ve ona bağlı görev yapan polis tarafından yapılan 

tahkikat neticesinde elde edilen bilgiler Estonya makamlarına iletilmişti. Buradan da 

anlaşılacağı üzere bir ülkede diplomatik veya konsüller bir temsilcilik bulunması,  

temsilciliği bulunan ülkenin yabancı devletlerde kendi vatandaşlarının haklarını 

koruyabilme ve onlara yabancı ülkede karşılaştıkları sorunları çözmede yardımcı olma 

imkanı sağlamaktaydı. Bu nedenle, bir ülkenin başka bir ülkede bir temsilciliğinin olması 

o ülke ve vatandaşları için önemli bir durumdu. 

Yine Eston vatandaşlarıyla ilgili olarak Türk makamlarına iletilen, bir diğer 

talepte; İstanbul Polis Müdürlüğü’ne gönderilen 25 Şubat 1923 tarihli bir yazı ile Kerç 

(Kırım’da bir yer) vapuruyla İstanbul’a gelen Estonya vatandaşı Madam Alexanoha 

Yozik ile kızı Marya Bachinokaya’nın vapurdan çıktıklarına şahit olunarak, onların 

İstanbul’a ulaşıp ulaşmadıkları hakkında bilgi verilmesi talep edilmişti. 624 

Eston vatandaşları hakkındaki talepler bazen Eston makamları dışından da 

gelmekteydi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Türk Sularında görev yapan “scorpion” adlı 

savaş gemisinde görevli olan Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Komiser Yardımcısı, 

hizmetinde çalışan Estonyalı Vilademir Kousik’in annesi ile teyzesinin İstanbul’a 

girişlerine izin verilmesi için İstanbul’da görevli Vali “Majid Bey” ile Adnan Bey’e 

“scorpion” adlı savaş gemisinden 24 Nisan 1923 tarihinde bir mektup göndererek, birkaç 

gün önce, hizmetçisi Vladimir Kousik’e Estonya parasıyla annesi ile Odessalı Sante’nin 

İstanbul’a geçmeleri için bir miktar para verdiğini, adı geçen iki kadının 

Konstantinopolis’e yani İstanbul’a kabul edilmek için Sovyet yetkililerinden gerekli 

vizeleri aldıklarını, ancak, bu kadınların Odessa’da bir Türk konsolosluğu olmadığı için 

Türk vizesini alamadıklarını, birkaç gün önce Kerch kentinden kalkan bir Kerch 

gemisiyle Türkiye’ye geldiklerini ve Kavak’ta karantinaya alındıklarını, karantina 
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süresinin Çarşamba günü sona ereceğini, hizmetçisi Vilademir’in kendisine söylediğine 

göre annesi ve teyzesinin İstanbul’a girmeleri için ekselansları Adnan Bey’in iznine 

ihtiyaç olduğunu, bu kadınların kamuda herhangi bir görev almayacağını yani Türkiye’de 

çalışmayacağını garanti ettiğini, hizmetçisi Vladimir’in annesi ve teyzesine İstanbul’a 

giriş için gerekli iznin verileceği ümidiyle bu mektubu yazdığını, derin saygılarını 

sunduğunu belirtmekteydi. 625 

Amerikan savaş gemisi “scorpion” adlı gemide görevli komiser yardımcısı, 

Estonyalı yardımcısının annesi ve teyzesinin İstanbul’a girişleri için gerekli izinin 

verilmesi için Türk makamlarından ricada bulunmuştu. Bu durum kurtuluş savaşı sonrası 

Türkiye’nin sınırları içindeki hakimiyetinin Amerikalı yetkililer tarafından da tanındığını 

göstermekteydi.  

Estonya, İstanbul’da bir fahri konsolos arayışı içindeydi. Bu çerçevede, 

Estonya’nın Hollanda temsilciliğinden Estonya Dışişleri Bakanlığına gönderilen 3 Mart 

1933 tarihli ve 2209 sayılı yazıda; departman müdürü Möllerse ile yapılan çalışmalar 

neticesinde fahri konsolos olarak İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi No:471 Saban Sami 

Apt. adresinde oturan Vladimir Tichonoff’u önermenin uygun olduğu, Vladimir 

Tichonoff’un sahip olduğu acente Krym’ın Türkiye’de uzun dönemli ticaret yardımları 

için iyi bir durumda olduğu ve tacirler için depoları ve denizciler içinde karavanları 

bulunduğu, bilindiği üzere son zamanlarda Türk Menşeili malların ithalatına getirilen 

sınırlamalar nedeniyle diplomatik veya yetkili bir otoritenin yardımı olmadan Estonya 

malalarını ithal eden ithalcilerin Türkiye’de çok fazla başarılı olamadığı, yukarıda 

bahsedilen ve fahri konsolosluk için adı geçen Vladimir Tichonoff ile yanında çalışan 
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Estonyalı W. Schimmelpfeng; Edgard Nahoum; Boris Kyrm’i hakkında bilgi toplamak 

istediğini belirtmişti.626  

Söz konusu bilgi talebi çerçevesinde Vladimir Tichonoff hakkında toplanan 

bilgiler fotoğraflı bir CV şeklinde iletilmişti. Buna göre; 

Viladimir TIKHONOFF’un: 

45 yaşında, Narva Estonya doğumlu, Estonya Vatandaşı olduğu; Taksim 

Mübarekyan App. No;5 İstanbul Türkiye adresinde oturduğu, 

Ticarethane Bilgilerinin ise; 1. Ortak olarak V.Tikhonoff ; 2 Ortak Nabil Çakır 

ortaklı Çınarlı Tarla ağzı caddesindeki komandit şirket olduğu, şirketin diğer merkezinin 

ise merkez Rıhtım Han 3. Kar No 11 ve 12 Halata İstanbul’da olduğu ve 1932 yılında 

kurulduğu; 

Uzmanlığının, Amasra bölgesinde 2 adet karbon kömür madeni işlettiği;  

Vladimir Tikhonoff’un metalürji mühendisi olduğu, şu anda 30.000 dolarlık 

sermayesi olduğu,  

İş bitirme deneyimleri referanslarının; Petrol sektöründe danışman ve temsilci 

olarak çalıştığı; Brüksel Petrofina, Petrofina Françis, şirketinde petrol firmasında 

finansman müdürü olarak çalıştığı, İtalyan Benzina Anonim Şirketinde (Benit Roma’da) 

çalıştığı; 

Aktif olarak Başkonsolos Verberman’ın yokluğunda Konsolos muavini olarak 

konsoloslukta hizmet verdiği 1931-1932, Fransızca, İngilizce, Rusça ve mükemmel bir 

Türkçe bildiği,  
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Referanslarının Hollanda bankası, İtalyan Bankası ve İstanbul Ticaret Odası 

olduğu gibi bilgiler CV yapılarak Eston makamlarına iletilmişti.627  

Viladimir Tikhonoff İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi No 471 Saban Sami 

Apartmanı adresine Reval’den Almanca olarak gönderilmiş yazıda, Tichonoff’un 1880 

yılında dünyaya geldiği, evli olduğu ve 1928 yılında Fransa’dan Türkiye’ye geldiği 

metalürji ve maden mühendisi olduğu, Tichonoff’un adına çalıştığı şirketlerin ofisinde 

çalışmadığı, çalışmaları ve işleri kendi apartman dairesinde yürüttüğü ayrı bir ofis 

tutulmasını da istemediği, şu ana kadar başarıları dikkate değer bulunmadığı, ancak bazı 

durumlarda antlaşmalara taraf olduğu, Tikhonoff’un varlığının bir güven telkin ettiği 

şeklinde bir referans bildirildiği anlaşılmıştı.628 

Tikhonoff hakkında ciddi bir kişi olduğu, iyi eğitimli ve ciddi büyüklükte bir 

servete sahip olduğu konusunda Narva Flache Manufactur Danimarka629 ve Banque 

Generale Pour Le Commerce Entrange İstanbul630 şirketlerinden olumlu bilgiler 

iletilmekteydi.   

Vilademir Tikhonoff hakkında detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra Estonya 

Makamları tarafından Vilademir Tikhonoff’un adını fahri konsolos olarak öneren,  Narva 

Linakeramise Manufaktuuri şirketine gönderdiği 29 Mart 1933 tarih ve 2963 sayılı 

yazıda, Vilademir Tikhonoff’un İstanbul’da fahri konsolos olarak kabul edilmesi için 

isminin bu yönde kayıtlara geçtiği, İstanbul’da bir fahri konsolosluk kurulması halinde 

Tikhonoff’un değerlendirileceği bilgisi verilmekteydi.631  
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Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu Ernst Veberman’dan sonra İstanbul’da bir 

fahri konsolos veya Estonya tacirlerine Türkiye ile olan ticarette yardımcı olacak iyi 

derecede İngilizce, Fransızca, Rusça ve Türkçe bilen Viladimir Tikhonoff hakkında 

çalışma yapmıştı. Fakat bu çalışma sonucu Tikhonoff’un ismi kurulması muhtemel 

İstanbul Fahri Konsolosluğu için netleşse de, İstanbul’da bir fahri konsolosluk açılıp 

açılmaması konusunda Estonya makamları henüz net bir karara varmadığından, 

Tikhonoff’un bu göreve atanmasının ertelendiği anlaşılmaktaydı. Yani Eston makamları 

fahri konsolosluk açmaya karar verdiğinde bu göreve getirilecek en önemli aday 

Tikhonoff olarak görünmekteydi. 

 

2.3. KARS’TA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞI ESTONLAR  

 

 

Rusya ile Osmanlı arasında 1877-78 yılları arasında cereyan eden ve 93 Harbi 

olarak da adlandırılan savaştan sonra, Ruslar, Kars, Ardahan ve Batum’u hakimiyet 

sahasına katmıştı. Bu dönemde Almanların idaresinde olan Estonya’da, Alman toprak 

ağaları Estonya halkını çiftliklerinde karın tokluğuna çalıştırmaktaydı. Alman toprak 

sahipleri ve çiftlik sahiplerinin zulmünden kaçan bir grup Estonyalı Rusya’ya gelmişti. 

Rusya’da kısa bir süre kaldıktan sonra da Rusya’nın Kars ve çevresini Ruslaştırma 

politikası çerçevesinde bu Estonyalılar Rusya tarafından 19’uncu yüzyılın sonlarında 

Kars ve çevresine yerleştirilmişti.  

Estonya’dan gelen bu grup, Kars’ın Karacaören köyüne yerleştirilmişti. Bu gün 

Kars’ın Karacaören Köyünde, Estonya’dan gelen Eston halkı yaşamaktaydı. Köy 

sakinlerinden köyün en yaşlısı Mina Abluk’un ifadelerine göre, Estonya’da yaşarken 

Alman çiftlik sahiplerinin Alman toprak sahiplerinin baskılarının dayanılamayacak 

seviyeye gelmesi sunucu, 60 hane olarak Rusya’ya gelmişlerdi. Rusya’da geçici olarak 
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1 yıl yaşadıktan sonra, Rusya, Estonları 1879-1881 yılları arasında Kars’a 

yerleştirmişti.632  

Deniz Zeyrek, 24 Mart 2018 tarihli Hürriyet Gazetesinde “300 Estonyalı” başlıklı 

bir makale yayınlamıştı. Deniz Zeyrek’in bu makalesi tamda tez konusuyla bire bir 

örtüşmekteydi bu nedenle bu makaleden bahsetmeden geçmek olmazdı. Deniz Zeyrek 

makalesinde, bu makaledeki bilgileri Eston felsefeci Dr.Aarand Ros’un, 20. yüzyılın 

ikinci yarısında birkaç kez Kars’a gelerek yazdığı “Türkiye’deki Eston Köyü” başlıklı 

makaleden edindiğini belirtmekteydi. Deniz Zeyrek bu makaleyi yazma nedeninin, 

Hürriyet’in Ek Yayınlar Sorumlusu Çınar Oskay’ın hazırladığı “Bir Doğu Ekspresi” adlı 

belgesel filmi, olduğunu dile getirmişti. Deniz Zeyrek 24 Mart 2018 tarihli Hürriyet 

gazetesindeki makalesinde, 1877-1878 Osmanlı Rus Harbinden sonra Kars ve çevresinin 

Ruslar tarafından işgal edildiği, 1886 yılının Mayıs ayında, savaştan yaklaşık 8 yıl sonra 

Osmanlı-Rus Harbine katılıp da esir düşen askerlerin değişiminin yapılmaya başlandığı, 

bu çerçevede Osmanlı tarafından esir alınan ve savaşta Rusya adına savaşan Estonyalılar 

ile Estonya’dan gelen bazı ailelerin Rusya’nın politikaları çerçevesinde Rusya kontrolüne 

geçen bölgeye göç ettirildiği, göçmenlerin ilk olarak Kars Kalesine gönderildiği, Deniz 

Zeyrek’in ifadesiyle “ Yırtık pırtık elbiseleriyle, kağnılarıyla kadınlar, çocuklar ve 

askerler Kars Kalesi’ne” dayamıştı, bu arada St. Petersburg’dan bir emir geldiği ve bu 

emirde Rus Hükümeti’nin Estonyalıların istedikleri kadar araziyi alıp Kars’a 

yerleşmelerini emrettiği, bu emir doğrultusunda Çarlık ordusu komutanların 300 

Estonyalıyı Kars Kalesi’nin 5 kilometre güneyinde bir araziye bıraktıkları belirtmekteydi. 

Makalenin devamında, Kars’a bırakılan 300 Estonyalının 1921’den 1960’a kadar 

Karacaviran, 1960’tan bugüne kadar da Karacaören diye bilinen köyde yaşadıkları, köyün 

yerleşim planının balık kılçığını andırdığı, ortadan bir yol geçtiği, bu ortadaki yoldan sağlı 

                                                           
632 Türkdoğan, a.g.e,  s. 301. 
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ve sollu ayrılan 70 metrelik yollardan oluştuğu ve bu her yolun ucunda da “Kars’ta 

“hayat” denilen “aile evleri” bulunduğu, köye Estonyalıların ilk olarak Novo-Estonskoje 

(Yeni Estonya) adını koydukları, ancak sonradan Rusçanın daha hakim dil olması 

nedeniyle köyün adının Novestonka’ya dönüştüğü belirtilmekteydi.633  

Makaleye göre, Kars’ta bulunan Eston Köyü yolun iki tarafına sıralanmış 

yapılardan oluşmaktaydı. Her üç evden sonra ana yola bağlanan tali bir yol 

bulunmaktaydı, bu yol Estonyalıları arazilerine götürmekteydi. Köye 1912 yılında Rus 

ustalar tarafından bir kilise yaptırılmasına rağmen, bu kiliseye Ermeniler tarafından zarar 

verilmişti. Ermenilerin kiliseye verdiği zararlar, Türkiye tarafından onarılarak, kilise 

binası okul binası olarak kullanılmaya başlamıştı.634  

Deniz Zeyrek, makalesinde ayrıca, Estonyalıların Kars’ta kurdukları köyde, 

1912’de Rus ve Eston ustalar tarafından bir Luteran kilisesi yapıldığı, kilise binasının 

uzun yıllar köyün en büyük binası olduğu,  Ermeni ayaklanması ve çatışmalar nedeniyle 

bu kilisenin ömrünün çok uzun olmadığı, 1919-1920 yılları arasında kilisenin çatısının ve 

kubbesinin tahrip olduğu, içindeki dini figürlerin Tiflis’e taşındığı, kilise binasının 

1920’den sonra bir süreliğine Estonyalılar için ilkokul olarak hizmet verdiği, Cumhuriyet 

döneminde de tiyatro olarak kullanılması düşünülse de izin alınamayınca köy okuluna 

dönüştürüldüğü, ayrıca 1908 yılında köyde 318 Estonyalının olduğu, Dr. Ros’un 1969 

yılında yaptığı sayımda ise Volga Almanları ve Ruslarla birlikte köyde 52 kişi olduğunu 

tespit ettiği, bu 52 kişiden de sadece 20’sinin Estonca konuşabildiği, hatta Dr. Ros’un 

köydeki 243 Eston mezarını tek tek sayıp kayıt altına aldığı, Dr. Ros’un 70’li yıllarda 

köye gittiğinde, 4. hatta 5. kuşak olmalarına rağmen köydekilerin hâlâ akıcı Estonca 

konuşan kişilerin olduğu bilgisini paylaşmaktaydı. Deniz Zeyrek, makaleyi yazmasına 

                                                           
633 Deniz Zeyrek, “300 Estonyalı”, Hürriyet, 24 Mart 2018. 
634 Türkdoğan, a.g.e, s.304. 
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neden olan Hürriyet’in Ek Yayınlar Sorumlusu Çınar Oskay’ın hazırladığı “Bir Doğu 

Ekspresi Filminde” köy sakinlerinden Avgus Albuk ile bir söyleşi yapıldığını, bu 

röportajda Avgus Albuk’un  köyün adını “Nevis Tonka “olarak telaffuz ettiğini ve 

“Annem Estonca konuşurdu ama biz biraz asimile olduk” dediğini, Köyde “Kaç kişi 

kaldınız?” sorusuna, Albuk’un “Altı” diye yanıt verdiğini, “Peki nereye gittiler?” 

sorununa cevabın Dr.Ros’un makalesinde köy sakinlerinin Türklerin de “gastarbeiter” 

yani “konuk işçi” olarak gittiği dönemde Almanya’ya göç ettikleri bilgisiyle yanıtladığını, 

röportajın devamında Avgus Albuk’un eşi Yadigâr Hanım’ın Müslüman olduğunu ve 

gülerek “Herkes iki bayram kutluyor, biz dört. Noel, Paskalya, Ramazan ve Kurban...” 

dediğini, Avgus Albuk’un en büyük arzusu çocuklarını vaftiz ettirmek olduğunu 

belirttiğini söyleşiden kısa bir süre sonra ise All Saints Moda Kilisesi Albuk ailesini 

İstanbul’a davet ederek Avgus Albuk’un çocuklarını vaftiz ettiğini belirtmekteydi. 635 

Bunun yanında, köyde yaşayan yaşlıların aktardığına göre, 1917 Bolşevik 

Devriminden sonra 80 hane Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Brezilya gibi 

ülkelere gitti. 1895 yılında 74 hane olan Estonlar 1962 yılında 30-40 kişi ve 14 hane 

kalmıştı. Bundan sonra ise 2 aile Rusya’ya, 1972 yılı işçi alımları kapsamında 4 hane de 

Almanya’ya gitmiş ve 2 ailede çocukları olmadığı için ölmüştü. 2005 yılı itibariyle köyde 

5 hane Eston bulunmaktaydı. Mina Abluk’un torunu Stella Polenezliler ile evlenerek 

hayatını orada devam etmekteydi. Estonlar’dan iki kız yerli halk ile evlenerek Müslüman 

olmuştu. Estonlar Ardahan’ın Alagöz Köyünde yaşayan Alman kızlarla da 

evlenmişlerdi.636 

Estonlar, Protestan Hristiyanlarındandı. Evlerinde 1886 yılında basılmış İnciller 

vardı. İsa’nın havarilerle olan ve çarmıktaki fotoğrafı ile çeşitli dini motifleri evlerinde 

                                                           
635 Deniz Zeyrek, “300 Estonyalı”, Hürriyet 24 Mart 2018.ayrıca bkz, Bir Doğu Ekspresi Filmi, Filmin 

özellikle 23’üncü dakikasında Karsta yaşayan Estonyalılar hakkında bilgi verilmektedir. 

https://www.youtube.com/watch?v=UqULEf2z0JI (18/06/2018)  
636 Türkdoğan, a.g.e, s.305. 

https://www.youtube.com/watch?v=UqULEf2z0JI
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görmek mümkündü. Ana dilleri Estonca olmasına rağmen Türkçeyi çok iyi 

konuşmaktalardı. Estonlar Paskalya, düğün ve ölüm törenleri özelliklerini korumaktaydı. 

Mezarlıkları köyden ayrı bir yerde ve etrafı taşlarla çevrili idi. Estonlar çok çalışkandı, 

tarlalarda kadınlı kızlı çalışma yaparlardı. Kadınlar ayrıca kilim dokuma, dikiş ve diğer 

el sanatlarını da çok iyi yapardı. Evlerinde gaz lambası,637 dikiş makinesi ve pilli radyolar 

mevcuttu. Estonlar kılık kıyafetlerine çok önem verirdi. Evlerin içinde ekmek ve diğer 

unlu mamulleri yapmak için fırınları vardı. Eğitim açısından hepsi Estonca 

okuyabilmektedir. Öte yandan 2 kız ortaokul, diğerleri de ilkokul mezunuydu. Bir kız da 

Kars’ta dikiş nakış kursuna gitmişti. Estonlar köyde, arpa, buğday, patates, korunga 

yetiştiriyordu. Mina Abluk’un oğlu Yavent “Atatürk Tapusuna” göre 75 dönüm sonra da 

kendileri 100 dönüm parayla toprak almışlardı. Ayrıca hayvancılık yapılmaktaydı. Mina 

Abluk’un anlattığına göre 1917 yılında Ermenilerin köylerinde katliam yapmış, evleri 

ateşe vermiş, kiliseyi yakmış, insanlara işkence yapmış, ev eşyalarını ateşe vermiş, 

çocukların elbiselerini zerlerinde parçalayarak çıplak bırakmışlardı. Yerli halka göre 

Estonlar dürüst, namuslu, fedakâr insanlardı. Ve bu durum onların uyumlu bir şekilde 

yaşamalarını sağlıyordu. Estonlara özgü olarak, soğuk piyaz, borş çorbası, soğuk paça, 

püre, paskalya çöreği gibi yemekleri bulunmaktaydı.638 

Deniz Zeyrek’in makalesinde bahsettiği Hürriyet gazetesi Ek Yayınlar 

Koordinatörü Çınar Oskay “Bir Doğu Ekspresi” adlı belgeselde Çınar Oskay’ın Avgus 

Albuk ile bir röportaj yapmıştı.639  

Ayrıca Deniz Zeyrek’in makalesinde bahsettiği Dr.Aarand Ros’un makalesine 

ulaşılmış olup makalede Deniz Zeyrek’in verdiği bilgilerin dışında; kendi özel arazisi 

                                                           
637 Türkdoğan, a.g.e, s.306-307. 
638 Türkdoğan, a.g.e., s308-309. 
639 Bir Doğu Ekspresi Filmi, Filmin Özellikle 23’üncü dakikasında Karsta yaşayan Estonyalılar Hakkında 

Bilgi Verilmektedir. İzlemek İsteyenler İçin Aşağıda Bu Röportajın Linki verilmiştir. 

https://www.youtube.com/watch?v=UqULEf2z0JI (18/06/2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=UqULEf2z0JI
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olmayan bir halk olan Estonyalılar için, 19. yüzyılın sonları göç yoluyla yeni fırsatlar 

ortay çıktığı, yüzyıllardır Baltık kıyılarındaki atalarının topraklarında yaşayan 

Estonyalıların sırayla ya da aynı anda komşuları tarafından yani Almanlar, 

Danimarkalılar, İsveçliler, Ruslar ve Polonyalılar, tarafından idare edildiği, bunun dışında 

1854 Kırım Savaşı ve 1877-78 Türk-Rus savaşları gibi bazı savaşlarında Estonya’nın 

demografik şeklini değiştirdiği, Çarlık Rusya’nın son savaş alanlarına yerleşmek isteyen 

herkese ücretsiz olarak toprak dağıtılacağına dair söylentiler çerçevesinde Estonyalı 

köylülerin Çar’ın Ortodoks dinine geçtiği, bu söylentinin 1860’da Kırım’a, 1880’lerde de 

(Trans) Kafkasya’ya yapılarak gerçek olduğu, bu çerçevede Kars-Erzurum bölgesine de 

bir göç olduğu belirtilmekteydi.640 

Dr. Ros’un makalesinde ayrıca, bu göçün bir sonucu olarak, 1918’de Estonya 

Cumhuriyeti’nin ilan edildiği vakit, Ukrayna’dan Çin’e kadar 250.000 Estonyalının ya da 

tüm Estonyalıların beşte birinin, etnik topraklarının dışında yaşadığı, sadece Kafkasya’da 

yaklaşık 7.000 Estonyalının bulunduğu, bu Estonyalıların kendi Lutheran kiliseleri, 

okulları, tiyatroları olduğu, şarkı ve halk oyunları geleneklerini sürdürebildiği, Mayıs 

1886’da yaklaşık 300 Estonyalının bu göçler çerçevesinde 1700 metre yüksekliğindeki 

Kars’a ulaşarak, Kars Kalesinin 5 kilometre güneyinde Estoncadaki ismiyle 

“NovoEstonskoje” Rusçadaki ismiyle  “Novestonka” isminde kendi köylerini kurdukları, 

1921 yılında bölge yeniden Türkleşince, resmi olarak köy isminin “Karacaviran” ve 

1960’da “Karacaören” olarak değiştiği bilgilerini vermekteydi. Makalenin devamında ise, 

Estonyalılara, Rus yetkililer tarafından, muhtemelen geliştirebileceklerini düşündükleri 

kadar arazi alabilecekleri söylendiği, sunulan bu arazinin düz olduğu ve batıya doğru dere 

nedeniyle daraldığı, köy yolunun, kuzey-güney yönünde ana caddesi ve her iki tarafında 

da 50-70 metre uzunluğundaki aile sokaklarının kılçık desenini şeklinde takip edildiği, 

                                                           
640 Aarand Ros “The Estonian Village İn Turkey” http://ida.aule.ee/kirjutised/2006puolikuu.pdf 

(18/06/2018). 

http://ida.aule.ee/kirjutised/2006puolikuu.pdf
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evlerin yaşam alanı, vagon ve alet depoları ve hayvan barınaklarından müteşekkil yarı 

müstakil evler olduğu, genellikle bir bekçi köpeğinin aile sokağının başında ve sonunda 

zincirli bir halde bulunduğu, bu sistemin zaman içerisinde neredeyse hiç değişmediği, 

Karacaören’de görülen eski evlerin çoğunun Estonyalılar tarafından inşa edildiği, köyün 

askeri bir bölgede bulunduğu, evlerin ana kısmının kısmen askeri nedenlerle kısmen de 

şiddetli kıştan korunmak için zemin seviyesinin altında olduğu, evlerde kiler vari bir 

kısım bulunduğu, 1960'lı yılların başlarında ahşap zeminler ortaya çıktığı, tahta 

kaplamalar nedeniyle yazların çok sıcak olması nedeniyle bazı sakinlerin pişman olduğu, 

çevre duvarlar taşlarının yaklaşık 85 cm kalınlığında olduğu, bunların derin bir pencere 

oyuğu oluşturduğu bu oyuklara birçok bitki ve yastık yerleştirilerek bir depo gibi yüklük 

gibi kullanıldığı, duvarların beyaz sıvalı ve halılarla kaplı olduğu, tavanların çoğunlukla 

ahşap olduğu, çatıların ise iki veya üç kütük (veya demiryolu rayları) ile desteklendiği, 

bu ahşap yapının üstünde ise çim veya saman ile verimli toprak katmanları ile koruyucu 

bir tabaka bulunduğu, bu çatılarda bazen tavuk veya kazların gezdiği, Kars bölgesinin 

çok az ormanlık olduğundan, yakacak odun ısıtma için bir seçenek olmadığı, köylülerin 

çağlardan beri ısınmak için kurutulmuş gübre kullandığı buna Türkçede “tezek” Estonca 

da ise “kiisak (as)” denildiği, Dr. Ros’un hatta Kars şehir merkezinde bir at arabasından 

sonra attan düşen gübreleri insanların elleriyle topladığını gördüğü, tezek hakkında 

sıklıkla sorulan sorunun onun "Mutfak sobasında yandığında kokmuyor mu?" olduğu, 

1912 yılında Rus ustaların desteğiyle bir kilise inşa edildiği, bu kilisenin toplam 

maliyetinin 11.028 Altın Rus Rublesi olduğu, Türkler ve Ermeniler arasındaki çatışmalar 

sırasında 1919-1920’de çatı ve çatının sivri kısmının yıkıldığı, bir önlem olarak, kilisenin 

değerli ve kutsal eşyalarının ve kullanılan araçların Tiflis’e taşındığı, 1920'lerde kilise 

binasının devletleştirildiği, devletleştirildikten sonra ilk önce Estonya ilkokulu olarak 

kullanıldığı, sonrasında ise yarım yüzyıldan fazla bir süredir binanın Türk köy okuluna 

ev sahipliği yaptığı, Estonyalı köylülerin yazları 30 kilometre uzaklıkta bulunan yaz 
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meralarını (Türk yaylaları) geçirdikleri, yayla evlerinin sığınaklar, küçük tek odalı 

evlerden oluşan taş evler olduğu, sonbaharda çatı ve kapıdan sıyrılmış ahşap parçaların 

sökülerek gelecek yaz için korunaklı bir yere konulduğu belirtilmekteydi.641  

Dr. Ros makalesinde köyün etnik yapısı hakkında, köyün tamamen Estonyalı 

göçmenlerden oluştuğu, bu topluluğun en yüksek resmi nüfus rakamının 1908’de yapılan 

sayıma göre 318 kişi olduğu, 1969’daki özel sayımda ise bazı Volga-Almanlar da dahil 

olmak üzere 52 kişi olduğu, bu nüfustan sadece 20 kişinin Estonca konuşabildiği, bunların 

dördüncü nesil Estonyalılar olmasına rağmen akıcı bir Estoncaya sahip oldukları, son 25 

yıllık periyotta, köyde tek bir Estonyalı ailenin kaldığı onlarında Estoncayı 

anlayabildiğini ancak konuşamadığını ifade etmekteydi.642 

Dr. Ros makalesinin devamında, Kars bölgesinin yüzyıllardır birçok farklı insana 

ve dine ev sahipliği yaptığını, bu bölgede, Osmanlıların, Türkmenleri ve 

Azerbaycanlıların yaşadığını ayrıca, Ruslar, Ermeniler ve Gürcülerin yanı sıra Volga-

Almanlar ve Estonyalılar gibi küçük sürgün edilmiş etnik azınlıklar ile birlikte 

Hıristiyanlarında yaşadığını, Estonyalılar için etnik kimliklerini sürdürme konusunda 

endişeli olduğunu, sözde karma evlilikler ile yaşanmadığı, Müslümanların (bir kaç gelin 

kaçırma vakası hariç) Estonyalılar ile evlenmediğini, ancak Estonyalıların dil ve dinsel 

sebeplerden ötürü Müslümanlardan daha çok Volga-Almanları ile Ruslarla evlenmeyi 

tercih ettiğini, 20. yüzyılın ortalarında kuzenler arasındaki evlilikler dördüncü nesil 

arasında ortaya çıktığını, Modern Türkiye Cumhuriyetinin laik bir devlet olmasına 

rağmen farklı dini eğilimleri olan kesimlere müsamahakar bir şekilde ev sahipliği 

yapabildiğini, 1970’lerde çoğu Estonyalı köylünün Türkiye’den Almanya’ya göç 

ettiğinde, tüm topraklarına göz kulak olmak için bir aile geride kaldığını, bu ailelerin 

                                                           
641 Aarand Ros “The Estonian Village İn Turkey”  http://ida.aule.ee/kirjutised/2006puolikuu.pdf 

(18/06/2018). 
642 Aarand Ros “The Estonian Village İn Turkey”  http://ida.aule.ee/kirjutised/2006puolikuu.pdf 

(18/06/2018). 

http://ida.aule.ee/kirjutised/2006puolikuu.pdf
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verdiği bilgiye göre bu toprakların adil bir fiyata satılamayacağını, toprakların satılması 

için baskı olduğunu, halkın Estonyalıları, “sadece Hıristiyan köpekler” Türkçe “gavur” 

Estonca ise “käur” olarak gördüklerini, bu nedenle toprakları yok pahasına satmak yerine 

onlara göz kulak olmayı tercih ettiklerini belirtmekteydi. Ancak, Kars endüstrisi 

1970’lerin sonlarında genişlediğinde, Estonyalı köylülere ait bir metrekarelik arazinin bir 

kilogram soğan fiyatına sahip olma hakkını kabul ettiği, köyde 243 belli belirsiz mezara 

sahip mezarlığın olduğu,  bu mezarlıkların harabe gibi olduğu ancak yeni mezarlıklarda 

çimento ile iyileştirme yapıldığı, Estonyalılar arasında Lutheran inancının baskın mezhep 

olduğu, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce, Kafkas Estonyalı cemaatler Lutheran papazları 

tarafından sık sık ziyaret edildiği, ancak yarım yüzyıl boyunca Estonyalılar köyüne her 

hangi bir ziyaret olmadığı, 1960’ların ortalarına kadar, bir vaftizci ve Kanada’da yaşayan 

bir Estonyalı Pentecostal rahibinin bu köye gelip hizmet etmeye başladığı, şu anda 

Almanya'da “Gastarbeiters” olarak yaşayan bu etnik Estonyalıların kendilerini Lutheran 

olarak gördüklerini belirtmekteydi.643  

Doktor Ros Makalesinde köydeki dil hakkında şu bilgileri vermekteydi; Dr. Ros, 

Kars’taki Estonyalılar köyündeki Estonyalıların, kendi ana dillerini 4’üncü neslin köyde 

yaşamasına rağmen muhafaza etmeyi başardıklarını, yarım yüzyılda sadece 1 tane 

Estonyalı misafir gelmesine rağmen o Estonyalı ile (yani kendisi ile) köy halkının akıcı 

bir Estonca konuşabildiğini, ancak bu insanların 1885 yılında Estonya’dan ayrıldığı için 

modern Estonya diyalektiğine sahip olmadığı, eski kelimeleri bildiği yeni Estonca kelime 

hazinesine sahip olmadığı, ancak bu gerçeği akılda tutarak Dr. Ros’un Kars’taki 

Estonyalılar ile konuşmasında onları anlamakta herhangi bir zorluk yaşamadığı, sadece 

farklı diyalektik nedeniyle bir gülümseme olduğu, Köydeki Estoncanın batıdaki diğer 

sürgün Estonyalılar ile karşılaştırıldığında köyde konuşulan Estoncanın diğer dillerden 

                                                           
643 Aarand Ros “The Estonian Village İn Turkey”  http://ida.aule.ee/kirjutised/2006puolikuu.pdf 

(18/06/2018). 
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fazla bir yabancı kelime almadan saf Estoncaya yakın bir şekilde kalabildiği 

belirtilmekteydi. Dr. Ros bu küçük Estonyalı grubun 35 yıl Rusya ve sonrasında 55 yılda 

Türk egemenliğine ve İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerine rağmen kendi dillerini ve 

dini inanışlarını nasıl koruyabildiklerini merak ettiğini, bu paradoksa bir cevap olarak,  

eğer küçük bir grup varsa, küçük bir topluluğun topluluk uğruna o topluluğu yaşatma 

adına daha fazla rol ve sorumluluk alma konusunda daha diri olabileceği, ayrımcılığın bu 

küçük topluluğu daha da güçlendirebildiği, onların zorluklar karşısında, atalarının 

geleneklerine ve dinlerine daha fazla tutunduğu, ikinci cevap ise komşularının kültürel 

üstünlüklerine ve yaşadıkları ekonomik sıkıntılara rağmen bunların bozulmadan hayatta 

kalmalarını “tanrının merhameti olarak” tanımlamaktaydı. Dr. Ros, Kars’taki 

Estonyalılar için makalenin sonunda,  Kars’taki Estonyalılar köyündeki her bir ferdi 

tanıdığı, 1986’da göçün 100’üncü yılında Kars polis evini kiralayarak Stokholm’den 

Estonyalılar dans topluluğunu çağırarak bu köy halkına bir davet vererek bir kutlama 

yapmayı düşündüğünü, belki bu vesile ile önde gelen Türk devlet yetkilileri tarafından bu 

olayın duyularak anavatanlarından 2.500 kilometre uzakta olan bu topluluğun anısına bir 

anıt yapıldığına şahit olmayı istediğini, bu düşüncesini sonra Bakan olan bir Türk 

Diplomat ile bir profesöre bahsettiğini, ancak 1980’lerde Kars’taki Estonyalıların 

kendilerine Almanya’da yeni bir yuva bulduğunu, “inşallah” 1885’de başlayan bu uzun 

yolculuğun mutlu bir son ile bitmesini umduğunu belirtmişti.644 

Gerek Dr. Aarand Ros gerek Deniz Zeyrek ve gerekse de Orhan Türkdoğan’a 

göre, Kars’ta yaşayan Estonlar, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı yıllarında Estonya’da 

Alman asilzadelerinin zulmünden kaçarak Rusya’ya sığınmıştı. Rusya kendisine sığınan 

Estonları, Osmanlı Rus Savaşı sonrasında, Rusya’nın Osmanlı’dan aldığı, Kars, Ardahan 

ve Batum civarına yerleştirmişti. Estonların büyük çoğu Almanya ve Polonya’ya işçi 

                                                           
644Aarand Ros “The Estonian Village İn Turkey”  http://ida.aule.ee/kirjutised/2006puolikuu.pdf 

(18/06/2018). 

http://ida.aule.ee/kirjutised/2006puolikuu.pdf
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olarak gitmişti. Fakat bölgede yaşamaya devam eden bir Eston aile bulunmaktaydı. 

Estonyalı halk ile yerli halk arasında yüzyılı aşkın süredir bir etkileşim bulunmaktaydı. 

Bu etkileşim aynı zamanda Hıristiyanlık ve Müslümanlık arasında da görülmekteydi. 

Estonlar, Kars ve çevresine zengin bir kültür bırakmıştı.  

 

2.4. İKİ ÜLKE ARASINDA VİZE, İKAMET VE KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ  

 

Türkiye ile Estonya arasında iki ülke arasında vatandaşların tabii olacağı vize ve 

diğer konsolosluk işlemlerinin belirlenmesi yoluna gidilmişti. Konsolosluk ücreti, vize 

ücreti, vize muafiyetleri, vb. konularda karşılıklılık esasına göre iki ülke tarafından bazı 

çalışmalar yapılmıştı. İki ülkenin vize rejiminde attığı adımlar ikili ilişkilerin gelişmesi 

açısından olumlu katkı yapmıştı. Çünkü vize rejimindeki kolaylık iki ülke vatandaşının 

ekonomik ve ticari işler başta olmak üzere diğer ülkedeki işlerini takip etmek amacıyla 

karşılıklı olarak yapacakları ziyaretleri kolaylaştırmıştı. Zira vize rejiminde atılan 

adımlardan sonra Estonya İstatistik Bürosu verilerine göre Estonya’yı ziyaret eden Türk 

vatandaşlarının sayısında gözle görülür bir artış yaşanmıştı. İki ülke vize rejiminde bazı 

özel durumda olan vatandaşlara karşılıklı olarak vize ücretinden muaf tutmuş, diğer 

vatandaşlara da uygulanacak vize ücretlerini olabildiğince düşük belirlemişti. Böylece iki 

ülkenin vize rejiminde izlediği bu yol, ikili siyasi ekonomik ve sosyal ilişkilerin 

gelişmesine önemli katkı sağlamıştı. Nitekim iki ülkeye geliş ve gidişlerdeki artış ile 

posta, ticari belge ve sigorta poliçeleri gibi belgelerin gönderimindeki artış istatistiklere 

yansımıştı. Bu durumda ikili ilişkilerde ekonomik işlerin getirdiği bir sosyal ve kültürel 

etkileşim olduğunu göstermekteydi. 

 



299 

 

2.4.1. Estonya İle Türkiye Arasındaki Vize Muafiyeti  

 

Türkiye ile Estonya bazı kişilere karşılıklı vize muafiyeti sağlama konusunda 

anlaşmaya varmış, devlet memurları, öğrenciler ve muhtaçların vize almadan diğer 

ülkeye girebilmesinin önü açılmıştı.  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Riga Büyükelçiliği tarafından, Estonya’nın Riga 

Büyükelçiliği’ne gönderilen 8 Ocak 1930 tarihli ve 107 sayılı nota yazısıyla, Türk 

Pasaport Kanunun, 17’inci ve 18’inci maddelerine eklenen fıkralar çerçevesinde 

karşılıklılık ilkesine göre, sivil ve askeri memurlara, öğrencilere ve hükümetler tarafından 

yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen öğrencilere ve memurlara, ücretsiz vize 

verilebileceği ve karşılıklılık esasına göre aynı kategorideki Türk vatandaşlarına da 

ücretsiz vize uygulanması konusunda Türkiye olarak bir dizi hükümet ile anlaşmaya 

varıldığı ifade edilmişti.645 Türk pasaport kanunun bazı durum ve kişilere vize alma 

konusunda muafiyet sağladığı belirtilmişti. 

Bu çerçevede, Estonya Devletinin yukarıda belirtilen kategorilerdeki sivil ve 

askeri memurlar ile öğrencilere karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, Türk uyruklu 

vatandaşlara ücretsiz vize verilmesinin kabulü halinde, Türkiye Devletinin de, aynı 

kategoride, Türkiye’ye seyahat etmek isteyen Estonya vatandaşlarına ücretsiz vize 

uygulayabileceği, Türk mevzuatının buna imkan verdiği, bu çerçevede, belirtilen 

uygulama hakkında Estonya Devletinin düşüncesinin ve yaklaşımının ne olduğu 

konusunda Türkiye tarafından bir nabız yoklaması yapılmıştı.646  

Söz konusu nota yazısında, konuyla ilgili daha bilgilendirici bir ekleme 

yapılmasının yararlı olduğu düşünülerek bazı ilave bilgiler sunulmaktaydı. Bu sunulan 

                                                           
645 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00008_t, 
646 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00008_t, 
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bilgilere göre; Romanya, Arnavutluk, Çekoslovakya, Afganistan ve İtalya ile yukarıda 

bahsedilen kategorideki vatandaşların ücretsiz vize hakkında tam bir mutabakat içinde 

karşılıklı olarak faydalanması için nota değişikliğine gidildiği, Hollanda Hükümeti’nin 

karşılıklı ücretsiz vize uygulamasını sadece öğrenciler ve muhtaç insanlar için kabul 

ettiği;647  

Bulgaristan ve Almanya’nın sivil ve askeri memurlar ile öğrencilere yani belirtilen 

kategorideki kişilere karşılıklı olmak üzere, ilgili devletin nota yazısı ile talep etmesi 

halinde ücretsiz vize uygulamasını kabul ettikleri;648 

Polonya’nın sivil ve askeri memurlara, öğrencilere okul çocuklarına ve 

muhtaçlara eski veya yeni herhangi bir yetkili makamdan kişilerin durumunu gösteren bir 

belge veya bir nota yazısı yazılması koşuluyla ücretsiz vize vermeyi kabul ettiği ifade 

edilmişti.649 

Aynı nota yazısının devamında, Belçika ile karşılıklı olarak ücretsiz vizeyi veren 

bir düzenlemeye varıldığı, bu düzenlemeye göre; 

1- Görevli olanlara verilen pasaportlar veya görevli olduklarına dair yetkili bir 

merciden alacakları resmi belgeyi sunmak kaydı ile görevli memurlara, askeri 

ve sivillere ücretsiz vize verileceği, 

2- Okul çağındakiler ile öğrenciler karşılıklı olarak öğrenim görmeyi istedikleri 

üniversite veya okuldan kabul aldıklarını veya halen öğrenim gördüklerini 

gösteren belge almaları suretiyle ücretsiz vize verileceği; 

                                                           
647 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00008_t, 
648 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00009_t, 
649 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00009_t, 
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3- Muhtaç durumdakilerinde yine muhtaç olduklarını gösteren resmi bir yazı ile 

başvurmaları halinde ücretsiz vize verileceği Belçika ile yapılan mutabakattan 

anlaşılmaktaydı.650 

Yukarıdaki ücretsiz vize uygulamasının, Belçika veya Türkiye’de iş aramaksızın ve 

çalışmaksızın sadece gezme amaçlı seyahat edenler içinde ücretsiz vize uygulaması 

öngörülmekteydi. Bahsedilen bu konularda gerekli düzenlemelerin uygulamaya konması 

hususunda, ilgili Başkonsolosluklara gerekli bildirimin yapılması için bir zaman gerekli 

olduğundan konu hakkında bir zaman sınırı olduğu belirtilmişti.651  

 Türk Devletinin, bu notası Estonya’nın Riga Büyükelçiliği’ne iletilmesinden 

sonra, Estonya temsilciliği söz konusu 107 numaralı notayı Estoncaya çevirerek Estonya 

İçişleri Bakanlığı’na 18 Ocak 1930 tarihinde göndermişti. Bu yazıda, Türk Devletinin 

Riga Büyükelçiliği’nden alınan 107 numaralı notada sivil ve askeri memurlara, okul 

çocuklarına ve öğrencilere ve muhtaçlara karşılıklı olarak ücretsiz vize uygulanması 

hususundan bahsedildiği belirtilerek, Estonya Elçisi, Estonya İçişleri Bakanlığı’na resmi 

pasaport alan veya uygun bir referans mektubu ile başvuran kişilerin vergi muafiyetinden 

de faydalanabileceğini ekleyerek bir bilgilendirme yapmak istemişti.652 

Burada bahsedilen referans mektubundan kasıt ülkelerin resmi görevlilerinin, 

kendi devletlerinin yetkili kuruluşundan ki bu yetkili kuruluş genellikle Dışişleri 

Bakanlığı’ndan yurtdışına gidecek kamu görevlisine vize işlemleri konusunda gerekli 

kolaylığın sağlanması için bir nota yazısı yazılmasıdır. Bu yazı, vize alınacak ülkenin 

diplomatik temsilciliğine iletilerek vize alacak kişiye süre, ücret, vize tipi gibi konularda 

kolaylık sağlanmasına imkan vermektedir. Yine ülkelerin farklı tipte pasaportları 

                                                           
650 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00009_t, 
651 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00009_t, 
652 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00010_t; era0957_009_0000110_00011_t; 
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bulunmakta olup, ülkeler bazı pasaport türlerine yine karşılıklılık esasına göre vize 

tipinde ve ücretinde kolaylık sağlayabilmektedir. Örneğin, şu an Türkiye’de geçerli olan, 

diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport olmak üzere 4 tip pasaport 

bulunmaktadır. Genelde ülkeler hususi (yeşil), hizmet (gri) ve diplomatik pasaportlara 

karşılıklı olarak vize muafiyeti getirebilmekteydi. Çünkü bu pasaportlar genelde devlet 

görevlileri için verildiğinden ve bir görev için yurt dışına çıkıldığı için belli prosedürlerin 

atlanmasında ülkeler tarafından bir sakınca görülmeyerek vize muafiyeti 

sağlanabilmektedir. Bu nedenle, vize başvurularında pasaport tipinin özellikle 

belirtilmesi istenmektedir. 

 Türkiye’nin ücretsiz vize uygulaması hakkında, Riga Büyükelçiliği aracılığıyla 

Estonya Devletine ilettiği nota, Estonya İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmişti. 

Değerlendirme sonucu Estonya Polis Teşkilatı tarafından hazırlanan 27 Ocak 1930 tarih 

ve 5223 sayılı raporda; Estonya’nın karşılıklılık esasına göre Türk asker ve sivil 

memurlara, okul çocukları ile üniversite ve lise öğrencilerine ve muhtaçlara ücretsiz vize 

vermeyi kabul edebileceği, ancak kişilerin devlet yetkilisi ve görevli olduğunu gösteren, 

öğrencilerin öğrenci olduğunu gösteren, muhtaçlarında muhtaç olduğunu gösteren yetkili 

mercilerden alınmış resmi belgeler ile durumlarını göstermeleri gerektiği bildirilmişti. 653  

 Estonya Devletinin Riga Büyükelçiliği ile Türkiye’nin Riga Büyükelçiliği’ne 

sunduğu 8 Şubat 1930 tarih ve 1025-8 sayılı notada; Türk Devletinin, Türk Pasaport 

Kanunun, karşılıklılık ilkesine göre sivil ve askeri memurlara, öğrencilere ve hükümetler 

tarafından yetiştirilmek üzere gönderilen öğrencilere ve memurlara ücretsiz vize 

verilebileceğini, pasaport kanunun buna cevaz verdiğini bildirdiği, Estonya Devletinin 

sivil ve askeri memurlar ile öğrencilere karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Türk uyruklu 

vatandaşlara ücretsiz vize verilmesinin kabulü halinde Türkiye Devleti’nin de aynı 
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kategorideki Türkiye’ye seyahat etmek isteyen Estonya vatandaşlarına ücretsiz vize 

uygulayabileceğini mevzuatın buna imkan verdiğini buna ilişkin Estonya Devletinin 

düşüncesinin bildirilmesinin istendiği anlaşılmaktaydı.654 

Estonya Devleti’nin Türkiye’nin bu teklifini kabul ederek, Estonya’nın 

karşılıklılık esasına göre Türk asker ve sivil memurlara, okul çocukları ile üniversite ve 

lise öğrencilerine ve muhtaçlara ücretsiz vize vermeyi kabul edebileceği, ancak kişilerin 

devlet yetkilisi ve görevlisi olduğunu gösteren, öğrencilerin öğrenci olduğunu gösteren, 

muhtaçlarında muhtaç olduğunu gösteren yetkili mercilerden alınmış resmi belgeler ile 

durumlarını göstermeleri gerektiğini; bu hükümlerin Estonya’da iş aramak isteyenler için 

geçerli olmayacağını belirterek,  Estonya Devleti karşılıklı esasına göre sivil ve askeri 

memurlar ile öğrenciler ve muhtaçlara vize ücreti uygulamadan vize vermeyi kabul 

ettiğini belirtmişti.655 Bu durum iki ülke ilişkileri açısından önemli bir gelişmeydi. 

Böylece, iki ülke arasında var olan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirecek 

olumlu bir adım atılmıştı. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Riga Büyükelçiliği aracılığı ile Estonya’nın Riga 

Büyükelçiliği’ne verdiği 27 Ocak 1931 tarih ve 291 sayılı nota yazısında; Estonya 

Devletinin Letonya nezdindeki Riga Büyükelçiliği tarafından Türkiye’nin Riga 

Büyükelçiliğine sunulan 8 Şubat 1930 tarih ve 1025-8 sayılı notada; Türk devletinin 

karşılıklılık esasına göre sivil ve askeri memurlara, okul çağındakilere, öğrencilere ve 

muhtaçlara ücretsiz vize vermeyi kabul ettiği; Estonya Hükümeti’nin de bu konuda hem 

fikir olduğu ve öne sürdüğü üzere memurların görevli olduklarına ilişkin, öğrencilerin 

öğrenci olduklarına ilişkin, muhtaçların muhtaç olduklarına ilişkin durumlarını gösteren 

yetkili bir kurumdan alınmış belge ile vize talep etmeleri gerektiği, bahsedilen bu 

                                                           
654 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00014_t; EDA, era0957_009_0000110_00015_t 
655 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00014_t; EDA,  era0957_009_0000110_00015_t 
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hükümlerin iş arayanlar için uygulanmayacağı hususlarında, Estonya’nın Türkiye ile 

mutabık olduğu ifade edilmişti.656 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Letonya nezdindeki Riga Büyükelçiliği’nin Estonya 

Devletinin Riga Büyükelçiliği’ne gönderilen 27 Ocak 1931 tarih ve 291 sayılı nota 

yazısıyla, Türk Hükümeti’nin, sivil ve asker memurlara, okul çocuklarına, öğrencilere ve 

muhtaçlara yetkili otoritelerden alınmış kişilerin belirtilen durumunu gösteren belgeler 

karşılığında ücretsiz vize verme işlemini kabul ettiği hususu iletilmişti. 657 

Estonya’nın Riga Büyükelçiliği Estonya Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 11 

Haziran 1932 tarih ve 470-5 sayılı yazıda, Türkiye’nin hangi vizeleri verdiğini araştırıp 

ileteceğini belirtmişti.658 

Estonya Dışişleri Bakanlığı Helsinki, Berlin, Riga, Roma, Londra, Paris, 

Stokholm, Varşova, Moskova, Rotterdam, Nev York, İstanbul, Petersburg, Kopenhag 

gibi tüm misyonlarına gönderdiği 19 Haziran 1932 tarih ve 892-5 sayılı nota ile Türk 

Hükümeti ile varılan mutabakata göre bundan sonra karşılıklı olarak, sivil ve asker devlet 

görevlilerine, okul ve üniversite öğrencilere, muhtaçlara bu durumlarını yetkili otoriteden 

aldıkları belgeler ile göstermek koşuluyla ücretsiz vize verilmesi konusunda talimat 

verdiği anlaşılmaktaydı.659 

Estonya Dışişleri Bakanlığı Riga Büyükelçiliği’ne gönderdiği 19 Haziran 1932 

tarih ve 893-5 yazı ile Türkiye ile karşılıklı olarak asker ve sivil devlet görevlilerinden 

okul ve üniversite öğrencilerinden ve muhtaçlardan vize ücreti alınmayacağı hususunda 
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varılan mutabakat çerçevesinde nota değişimlerinin gerçekleştiği antlaşmanın yürürlüğe 

girdiği dile getirilmişti.660 

Estonya Dışişleri Bakanlığı 1 Ağustos 1932 tarihinde yaptığı duyuru/ilanda; 

Türkiye ile karşılıklı olarak asker ve sivil devlet görevlilerinden okul ve üniversite 

öğrencilerinden ve muhtaçlardan vize ücreti alınmayacağı hususunda varılan mutabakat 

çerçevesinde nota değişimlerinin gerçekleşerek antlaşmanın yürürlüğe girdiğini 

bildirilerek hangi vize karşılığında ücret ödeneceği hususunda sonradan bir anlaşma 

yapılacağı vurgulanmaktaydı.661  

Türkiye Cumhuriyetinin 1932-1939 yılları arasında, Varşova Büyükelçisi olan 

Ahmet Ferit (Tek) Bey’in, imzalı olarak Estonya Dışişleri Bakanı Sayın Karl Pusta’ya 

gönderdiği 20 Ekim 1932 tarih ve 627 sayılı notada, Türkiye’nin Estonya ile vize 

muafiyeti konusunda varılan mutabakatın Türkiye Devleti tarafından kabul edildiği 

bilgisini vermişti.662 

Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği’nin, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderdiği, 9 Ekim 1936 tarih ve 559/20 sayılı nota ile yabancı devlet diplomatlarının 

Türkiye’nin yetkili birimlerine iki resim ve diplomat olduklarını gösteren bir belge 

vermeleri halinde uygulanacak vize rejiminden muaf (diplomatik pasaportu olanlar 

vizeye tabi olmayacağı) tutulduğunu bildirmişti.663 

Estonya Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye’nin Tallinn Büyükelçiliği’ne gönderdiği 

20 Ekim 1936 tarih ve 717-0 sayılı yazı ile Estonya’nın Türk diplomatik pasaportuna 

malik temsilcilerini vizeden muaf tuttuğunu belirtmişti.664  
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İki ülke, memurlar, askerler, öğrenci ve vize alamayacak kadar maddi durumu iyi 

olmayan fakat seyahat etmesi gereken muhtaçların, bu durumlarını yetkili mercilerden 

alacakları belgelerle ispatlamak kaydıyla karşılıklı olarak vize ücretlerinden muaf 

olacakları kararlaştırılmıştı. Böylece iki ülke karşılıklı olarak, devlet görevlileri, 

muhtaçlar ve öğrencilerden sonra, diplomatik personelin de vizeden muaf tutulması 

konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu durum iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin daha da 

ileri taşınması hususunda önemli bir gelişmeydi. 

 

2.4.2. Estonya Vatandaşlarına Uygulanacak İkamet Tezkeresi İşlemleri 

 

İkamet tezkeresi, bir ülke vatandaşının başka bir ülkede ikamet etmesi için verilen 

izin manasına gelmekteydi. Kişinin bu izin süresi boyunca o ülkede dilediği gibi ikamet 

etme hakkına sahip olması demekti.  

Bu kapsamda, Estonya ve diğer bazı devlet vatandaşlarının sahip olduğu bu ülke 

pasaportlarına ikamet tezkeresi yani oturma izni verilip verilemeyeceği hususunda 

İstanbul Valiliği’nin Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’ne 7 Temmuz 1923 tarihli 

10361/228 sayılı bir yazı yazılmıştı. Söz konusu yazıda, ikamet tezkerelerinin alınması 

çerçevesinde İstanbul’da yabancılara verilmiş olan “bir mah müsadeden” istifade etmek 

için müracaat eden yabancılar arasında Finlandiya, Estonya, Karadağ, Letonya, Litvanya, 

Doğu Prusya, Danzing Şehri, Ermenistan ve Gürcistan hükümetlerine ait pasaportların 

Cezayir, Tunus, Fas halklarından olup Fransız himaye kağıtlarıyla müracaat edenlere 

ikamet vizesi verilmesinin gerekli olup olmadığının ve bunların ikamet ve seyahat 
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hallerinde hangi sıfata tabi olan işlemlerin uygulanması gerektiğinin bildirilmesi 

istenilmişti.665 

Estonya pasaportunun da dahil olduğu bazı devletlerin pasaportlarına sahip 

kişilere oturum izni verilmesi hakkında İstanbul Valiliğinin söz konusu talebi sonrasında 

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği 5 Temmuz 1923 tarih ve 2834/1050 sayılı yazı 

ile Dışişleri Bakanlığı’na bildirerek, İstanbul’da yabancılara verilmiş olan ikamet 

tezkereleri hakkında İstanbul’dan yabancılara verilmiş “bir mah mühletten” istifade 

etmek için başvuru yapan Finlandiya, Estonya, Karadağ, Letonya, Litvanya, Şarki Prusya, 

Danzing Serbest Şehri, Ermenistan, Gürcistan Hükümetlerinden matbu pasaportlar ile 

Cezayir, Tunus, Fas ahalisinden olup Fransız himaye kağıtları ile müracaat eden bu 

milletlere ikamet tezkeresi verilip verilemeyeceğinin ve bunların ikamet ve seyahatleri 

esnasında hangi sıfatla muameleye tabi olacaklarının bildirilmesi istenmişti.666 Ayrıca 

konu ile ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği, İstanbul Valiliği’nin söz 

konusu talebini 17 Temmuz 1923 tarih ve 2834/1050 sayılı ve İstanbul’da yabancılara 

verilecek ikamet tezkereleri hakkında İstanbul’dan yabancılara verilmiş bir mah 

mühletten istifade etmek için başvuru yapan Estonya ve diğer devletlere Rusya ve Fransız 

kağıtları ile müracaat eden bu milletlere ikamet tezkeresi verilip verilemeyeceği 

husussularını içeren yazı Bakanlığa bir telgraf ile gönderilmişti.667  

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliğinin Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği 

vasıtasıyla kendisine ulaşan yazıyı değerlendirerek, konu hakkındaki görüşünü 23 

Temmuz 1923 tarih ve 3032/429 sayılı yazı ile iletmişti. Söz konusu görüşte, İstanbul 

Valiliği’nce 7 Temmuz 1923 tarih ve 10361/228 sayılı yazı ile bildirilen Estonya ve bazı 

diğer ülke pasaportuna sahip kişilere oturum izni verilip verilemeyeceğine ilişkin olarak 

                                                           
665 BOA, Belge No HR_İM_43-12-01-01; 
666 BOA, Belge No HR_İM_43-12-03-01; 
667 BOA, Belge No HR_İM_43-12-02-01; 
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yapılan değerlendirmede, henüz Türk Devleti ile siyasi ilişki tesisi edilmeyen Finlandiya, 

Estonya, Litvanya, Letonya Hükümetleri halkından olup bu hükümetlerin pasaportları 

bulunanlara karşılıklılık ilkesine göre İstanbul’da ikamet tezkeresi verilebileceği;  

Ancak Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Sovyet Cumhuriyetleri tebaaları 

hakkında bu hükümetler ile Türk Devleti arasında imzalanmış olan Kars Antlaşmasının 

belirttiği işlemlerin uygulanmasının gerektiği; 

 Cezayir, Tunus, Fas milletinden olup da sonradan ikamet tezkeresi için muvakkat 

gelmiş bulunanlara tabiiyetlerinden bahis olunmasıyla sulh antlaşmasının akdine kadar668 

Cezayirli, Faslı, Tunuslu diye ikamet tezkiresi verileceği;  Karadağ, Şarki Prusya, 

Danzing Serbest Şehri hakkındaki sorunun ayrıntılı olarak ele alınması talep kılınmış 

olduğunun ve zikredilen Kars antlaşmasının on ikinci maddesinin “müteakidin içlerinden 

birinin diğeriyle arasında sakin-i tebaasından ziyade nail-i müsaade-i millet-i muamelesi 

tatbik edecektir.” hükmünün mevcut olduğu,  yani “Bağılı tarafların içlerinden birinin 

öteki ülke topraklarında oturan uyrukları için “en çok gözetilen ulus” işlemi 

uygulanmasına izin verirler, hükmünün başlamasının gerektiği belirtilmişti. 669      

Dışişleri Bakanlığınca yine İstanbul Temsilciliği’ne gönderilen 16080 sayılı 

yazıda, 23 Temmuz 1923 tarih ve 3032/429 sayılı yazıda belirtilen henüz Türkiye ile 

siyasi ilişki tesis edilmeyen Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya Hükümetleri 

halkından olup bu hükümetlerin pasaportları bulunanlara karşılıklılık ilkesine göre 

İstanbul’da ikamet tezkeresi verilebileceği hususu ile Karadağ, Şarki Prusya, Danzing 

Serbest Şehri hakkındaki sorunun ayrıntılı olarak ele alınması talep kılınmış olduğunun 

ve zikredilen Kars antlaşmasının 12’inci maddesinde bağlı tarafların içlerinden birinin 

öteki ülke topraklarında oturan uyrukları için “en çok gözetilen ulus” muamelesini 

                                                           
668 BOA, Belge No HR_İM_43-12-04-01; 
669 BOA, Belge No HR_İM_43-12-04-02; 
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kazanacağının belirtildiği ancak söz konusu durumun henüz gazeteler vasıtasıyla ilan 

edilmediği bu hususa itina gösterilmesi gerektiği ifade edilmekteydi.670  

Henüz Türkiye ile Estonya arasında siyasi olarak bir resmi tanıma olmadığı için, 

Estonya ülkesinin pasaportuna sahip olan kişilere karşılıklılık ilkesine göre oturum izni 

verilebileceği anlaşılmaktaydı. Yani Estonya, Osmanlı veya Türk pasaportunu tanıyan 

kişilere oturum izni verdiği takdirde, Türkiye’nin de Eston pasaportuna haiz kişilere 

karşılıklılık ilkesine göre oturum izni verebileceği belirtilmekteydi.  Bu durum iki ülke 

arasındaki siyasi, diplomatik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir yer 

tutmaktaydı. Bu kapsamda, bu çalışmada isimleri geçen Dr. Cirne, Möyö Jovellik, Ella 

İlbak, Mösyö Tichinoff gibi Eston vatandaşlarının Türkiye’de ikamet ettikleri 

görülmekteydi. 

Bunun yanında, pasaport ve vekaletname ve diğer onama belgelerinin apostil 

edilmesi için alınan ücretlerin belirlenmesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlığı Konsolosluk ve Ticaret Genel Müdürlüğü’nün, İstanbul Temsilciliği’ne 

gönderdiği 21 Şubat 1926 tarih ve 54786/399 sayılı yazıda; Estonya, Letonya, Finlandiya 

ve Litvanya Hükümetlerinin Türk Vatandaşlarına ait pasaportların vizesinden menşei 

şahadetnameleri, vekaletnameler ve tercümelerin onanmasından ne miktarda harç 

almakta oldukları hususunun acilen bildirilmesi talep etmekteydi.671 Konu hakkında, 

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği Fransızca olarak ilgili ülkelerin temsilciliklerine 

gönderdiği bir yazıda, ülkelerinin pasaport, vize, tercüme, vekalet ve sair evrak işlerine 

uyguladıkları harç miktarının bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştı.672 Bu çerçevede, 

pasaportların vize edilmesi, menşei şahadetnamelerinin, vekaletnamelerin ve 

                                                           
670 BOA, Belge No HR_İM_43-12-05-01; 
671 BOA, Belge No HR_İM_177-41-01-001; 
672 BOA, Belge No HR_İM_177-41-02-001; Belge Fransızca olarak ve el yazısıyla yazılmış olduğundan 

tam anlamıyla okunamasa da genel olarak yukarıda belirtilen anlamın çıktığına kanaat getirilmişti. Osmanlı 

arşivlerinde ilgili ülkelerin buna ilişkin cevaplarına rastlanamamış olduğundan konu hakkında nasıl bir 

cevap verdikleri anlaşılamamıştı.   
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tercümelerin onanmasından ne miktarda harç alındığı hususlarının da araştırıldığı 

görülmekteydi. Bu durumun araştırılması karşılıklılık prensibi ve ticari işlerin akışı 

açısından önemli bir yer tutmaktaydı. Ticari açıdan menşei şahadetnamesi, ticari işlerdeki 

vekaletnameler ve bunların tercümeleri ticari işlemlerin döndürülmesi, para akışının ve 

karşılıklı ödemenin yapılması açısından anahtar belgeler teşkil etmekteydi. Türkiye ile 

Estonya arasında yapılan ticaret ve kliring antlaşmalarında, ödemlerin yapılması ve 

malların tabi olacağı ticaret rejiminde menşei şahadetnamelerinin ilgili birimlerden 

onaylanması ve onaylanan belgenin bir suretinin ödeme ve gümrük noktalarında beyan 

edilmesi öngörülmüştü. Bu nedenle bu belgelerin önemi daha iyi anlaşılmaktaydı. Bu 

kapsamda, bu belgelerdeki harç bedellerinin asgari düzeyde belirlenmesi ticaretin 

gelişmesine katkı yapacağı düşünülmekteydi.  

 

2.4.3. Estonya İle Türkiye Arasındaki Vize Ücretleri 

 

 

Eston vatandaşlarının Türk vizesi alması ile ilgili olarak, Estonya Hükümeti,  

Riga’daki Türk Temsilciliğine gönderdiği 1 Şubat 1931 tarih ve 3218-5 sayılı yazıda; 

Eston vatandaşlarının Türk vizesi almak için ne kadar ücret ödemesi gerektiği hususunu 

sormaktaydı.673  

Estonya Riga Büyükelçiliği’nin Estonya Devleti Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderdiği 28 Şubat 1931 tarih ve 4687-5 sayılı yazıda vize ücretleri hakkında Türk 

tarafının bir cevap verdiği ifade edilmişti.674 Türkiye’nin Riga Temsilciliği 21 Şubat 1931 

tarih ve 306 sayılı yazı ile (Estonya Devletinin 10 Şubat tarih ve 2042-10 sayılı yazısına 

                                                           
673 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00003_t, 
674 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00004_t, 
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cevaben) Eston vatandaşlarının Türk vizesi almak için ödeyeceği ücret hakkında cevap 

vermişti. Türk tarafı verdiği cevapta, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Estonya vatandaşlarına 

Türkiye’ye girişleri ya da Türkiye’den transit geçişleri için gereken vizelerde asgari 

tarifeyi uyguladığı, Estonya vatandaşlarının bu asgari tarifeye göre ödeme yaptıkları 

belirtilerek, uygulanan minimum vize tutarının; giriş vizesi için, Türk Lirası 5,00=15,00 

lat (Letonya para birimi); transit geçiş için Türk Lirası 2,00=6,00 lat; ortak vizenin her 

bir ferdinden Türk lirası 0,50=1,50 lat olacak şekilde belirlendiği bildirilmişti.675  

Estonya Devleti, Türkiye’nin Estonya vatandaşlarına uyguladığı vize ücretlerini 

öğrendikten sonra Estonya Devletinin Türk vatandaşlarına uygulayacağı vize ücretlerini: 

giriş vizesi için 11, transit vize için 4,50 ve ortak vize için her bir fertten 1,10 Estonya 

para birimi olarak belirleyerek, Helsinki, Berlin, Riga, Roma, Londra, Paris, Stokholm, 

Varşova, Moskova, Rotterdam, Nevyork, İstanbul, Petersburg, Kopenhag gibi 

misyonlarına gönderdiği 9 Mart 1931 tarih ve 3533-8 sayılı yazı ile bildirmişti. Böylece 

bu misyonlarda Türk vatandaşlarına vize verildiği takdirde bu tarifeye göre ücret alınması 

istenilmişti.676  

 Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği’nin, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderdiği 17 Ocak 1939 tarih ve 1823-4 sayılı yazıyla; Türkiye Cumhuriyeti’nin 15 

Ocak 1939 tarihi itibariyle uyguladığı vize ücretlerinin dökümünü Estonya Dışişleri 

Bakanlığı’na bildirmekteydi. Buna göre ücretler; kolektif (çoklu giriş) giriş vizesi için1 

Ltg; pasaport vize ücret her bir kişi için 2 Ltgs; transit vize için 1 Lgts; kişi değiştirme 

bedeli 20 pias-tres (kuruş); kolektif (çoklu giriş) transit vize için 1 Ltg; pasaport vize 

ücreti, kişi değiştirme bedeli 20 pias-tres (kuruş); 2 aylık vize için 4 Lgt; 4 aylık vize için 

6 lgts; 6 aylık vize için 8 lgts olarak belirlenmişti.677    

                                                           
675 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00005_t, 
676 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00006_t, 
677 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00027_t; EDA, era0957_009_0000110_00028_t, 
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Estonya Devleti, Türkiye’nin Estonya vatandaşlarına uyguladığı vize ücretlerini 

öğrendikten sonra Estonya Devletinin Türk vatandaşlarına uygulayacağı vize ücretlerini 

belirleyerek; 1 Mart 1939 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: giriş vizesi için 6,50; 

transit vize için 3,25 ve 2 aylık vize için 13; 4 aylık vize için 19,50; 6 aylık vize için 26 

Eston paundu olarak belirleyerek Helsinki, Berlin, Riga, Roma, Londra, Paris, Stokholm, 

Varşova, Moskova, Rotterdam, Nevyork, İstanbul, Petersburg, Kopenhag gibi 

misyonlarına 17 Şubat 1939 tarih ve 3903-5 sayılı bir yazı göndererek, bundan sonra 

Estonya’ya giriş için vize alacak Türk vatandaşlarına vize için bu tarifenin uygulanması 

için talimat göndermişti.678 

 Ayrıca, Türk vatandaşlarına uygulanacak vize ücretleri hakkında Estonya 

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Tallinn Büyükelçiliği’ne 17 Şubat 1939 tarihinde 

gönderdiği yazıda; vize ücretlerini giriş vizesi için 6,50; transit vize için 3,25 ve 2 aylık 

vize için 13; 4 aylık vize için 19,50; 6 aylık vize için 26 Estonya Lirası olarak 

belirlendiğini bildirmişti.679  

Yine, İstanbul’da Estonya vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarına uygulanacak 

vize ücretleri hakkında, Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Estonya Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderdiği 21 Mart 1940 tarih ve 86 sayılı yazı ile Türk Vatandaşlarına 

1940 yılı için uygulanacak yeni vize ücretlerinin gönderilmesini istemişti.680  

Konuyla ilgili olarak, Estonya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Başkonsolosluğu’na 

gönderdiği 30 Mart 1940 tarihli 13-5 sayılı yazıda ise, Türk vatandaşlarına uygulanacak 

vize ücreti çalışmaları ve genelge hazırlıklarının devam ettiği sonradan konu ile ilgili bilgi 

verileceği cevabını vermişti.681 

                                                           
678 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00030_t, 
679 EDA, Belge No era0957_009_0000110_00032_t, 
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Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan 12 Nisan 1940 tarihinde Estonya 

Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen nota yazısında, 15 Eylül 1939 tarih ve 2331-s sayılı 

yazıda vize ücretleri hakkında bilgi talep edildiği, bu çerçevede Estonya’nın tüm ülkelere 

uyguladığı vize ücretlerinin gönderilmesi gerektiği, ayrıca bu sene sonbaharda gönderilen 

bir genelgeye göre Estonya’nın komşularından olan İsveç gibi ülkelerin eğer giriş vizesi 

varsa bunlara ayrıca İçişleri Bakanlığı’na sormadan vize muafiyeti uygulanıp 

uygulanamayacağının, gazetelerden görüldüğü kadarıyla Finlandiya ile yapılan bir vize 

antlaşması olup olmadığının bildirilmesi talep edilmekteydi.682 

Uygulanacak vize ücretleri hakkında, Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın, 

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na gönderdiği 15 Mayıs 1940 tarihli cevabi 

yazıda, ülkeler için uygulanan vize ücretlerinin gönderildiği, Bakanlığın en iyi cevabı 

vermek için gerekli tüm materyalleri toplayarak mektuba en iyi şekilde cevap vermeye 

çalıştığı, yazıda bahsedilen İsveç gibi ülkeler hakkındaki genelgenin İstanbul’a hiç 

gönderilmediği, zira bu genelgenin doğmadığı, bununla birlikte eğer bir ülke ile vize 

hakkında bir anlaşma yapılır ise bunun gönderileceği, İstanbul gibi diğer ülkelerin de vize 

ücretlerine tabi olduğu, konsüller işlemler için ödenecek ücret tablosunu misyona 

gönderildiği ki bu tablonun daha önce misyonda olamayacağı zira bunun misyona daha 

önce gönderilmediği, bununla birlikte İçişleri Bakanlığına sorulmadan hiçbir vize ve vize 

muafiyeti verilmeyeceği, Finlandiya ile olan vize antlaşmasının Finlandiya tarafından 

iptal edildiği ve 1 Mart 1940 tarihinden itibaren Finlandiyalılara vize düzenlenmeye 

başlandığı belirtilmişti.683 

Finlandiya’nın İstanbul Başkonsolosluğunun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’ne gönderdiği 2 Mart 1926 tarih ve 170 numaralı 
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yazısında, Bakanlığın 28 Şubat 1923 tarih ve 15032/12 numaralı yazısına cevap olarak, 

Türk vatandaşlarına pasaport vizeleri için alınan vergilerin mütekabiliyet temelinde 4 

Türk Lirası olduğunun bildirdiği; menşei belgesi ve vekaletname çevirileri için belge 

başına 20 frank alındığını bildirmişti.684 

Estonya ile Türkiye’nin 1921-1940 arası dönemde iki ülkenin diğer ülke 

vatandaşlarına uygulayacakları vize ücretlerinde karşılıklılık esasına göre ve bu hususta 

birbirlerine yıllık periyotlarda danışmak suretiyle asgari oranda belirledikleri 

anlaşılmaktaydı.  Vize ücretlerinde, devlet memurları, öğrenciler ve yoksullara vize 

ücretinde muafiyet sağlanmasından sonra vize ücretlerinin de asgari düzeyde belirlenmesi 

iki ülkenin siyasi, diplomatik, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirme amacında olduğu 

değerlendirilmekteydi. Ülkeler karşılıklı olarak belirledikleri vize ücretlerini tüm 

misyonlarına gönderdikleri bir genelgeyle iletilmekteydi. Böylece misyonlar Türk ve 

Eston vatandaşlarının diğer ülkede aldığı vizenin tipine göre genelgede yazılan miktar 

üzerinden vize ücreti almaktaydı. İki ülkenin vize ücretlerini askeri düzeyde tutması, iki 

ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel düzeydeki ilişkilerin gelişmesine olumlu etki 

edecekti.  

 

2.4.4. Estonya Vatandaşlarına Uygulanacak Vize Rejimi  

 

Osmanlı Devleti’nin, Sofya Büyükelçiliği’ne Estonya’nın Sofya sefirinden intikal 

eden bir telgrafta, eski Rus tebaasına dahil olan ancak Rus ismi adı altında olmayan 

milletlere uygulanacak vize rejimi hakkında bir telgraf alınması üzerine, Osmanlı 

Devleti’nin Sofya Büyükelçiliği konu hakkındaki görüşünü ve kendi iç değerlendirmesini 
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yaparak bu hususta Elçilik müşaviri tarafından bir bilgi notu hazırlanarak Büyükelçiye 

sunulmuştu.  Söz konusu 8 Ağustos 1923 tarihli bilgi notunda;    

Finlandiya, Estonya, Litvanya, Ukrayna’nın Rus Cumhuriyetleri tebaalarına ait 

pasaportlarının vize edilip edilmeyeceğini Bulgaristan’da bulunan Türkiye’nin 

Büyükelçiliği’ne bir telgraf ileterek konu hakkında bilgi istenildiğinin anlaşılması 

üzerine, keyfiyetin yani durumun Dışişleri Bakanlığı’na iletildiği ve Dışişleri 

Bakanlığı’ndan gelen 2 Ağustos 1923 tarihli telgraf meyanında Estonya Büyükelçiliği’ne 

cevap verildiği, bu telgrafın dosyasına iliştirtilmesi gerektiği belirtilerek, Türkiye’nin 

genel olarak, müsaade alma rejimine tabi olacağı hususunda Hariciye vekiline bu yönde 

telgraf yazılması gerektiği belirtilmişti. Böylece Eski Rus hakimiyeti altında bulunan 

milletlerin vize başvuruları hakkında Bakanlıktan müsaade alma yolunun izleneceği 

bilgisi verilmişti.685  

Osmanlı Devleti’nin Sofya Büyükelçiliği’nden, Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen 

19 ve/veya 25 Temmuz 1923 tarihli yazıda; Sofya’da bulunan Estonya tebaasından alınan 

bir telgrafnameye göre Estonya, Finlandiya, Litvanya ve Rus Cumhuriyetleri ahalisinin 

Rus olarak adlandırılmadıkları bu nedenle pasaportlarının hususi (müsaade-i mahsusa) 

olmayan vize rejimine tabi tutulup tutulamayacakları hususunun sorulduğu bu hususta 

nasıl bir cevap verilmesi gerektiği konusunda görüş sorulmaktaydı.686 Bu konuda 

Dışişleri Bakanlığı’ndan gelecek görüşün beklendiği ve Estonya tebaasından gelen 

telgrafa Bakanlıktan gelen değerlendirmeye göre cevap verileceği anlaşılmaktaydı. 

İspanya’nın Bulgaristan Sefiri Mösyö Rommet’in Osmanlı’nın Sofya Sefirine 

gönderdiği 24 Temmuz 1923 tarihli ve 15/301 sayılı telgrafta; Finlandiya, Estonya,  

Litvanyalı ve Sovyet Cumhuriyetleri pasaportları Rus ahalisi kabul edilmediği takdirde 

                                                           
685 BOA, Belge No HR_İM_49-62-04-01; BOA, Belge No HR_İM_49-62-05-02; 
686 BOA, Belge No HR_İM_49-62-02-01; 
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pasaportları bu ülkenin pasaportu olması durumunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini 

konusunda bilgi istemişti.687 İspanya Devleti de eskiden Rus hakimiyeti altında olup 

şimdi bağımsız olan devletlere nasıl bir vize rejimi uygulandığı konusunda Osmanlıdan 

bilgi istemekteydi. 

İspanya’nın Bulgaristan Elçisi Mösyö Rommet’in Osmanlı’nın Sofya Sefirine 

gönderdiği 2 Ekim 1923 tarihli ve 3098 sayılı yazıda; Estonya Finlandiya ve diğer ülke 

vatandaşlarına vize verilmediği, bu ülke vatandaşlarının Türkiye vize rejimine tabi olup 

olmadıkları hususunun tekrar ekselansları Adnan Bey’in gündemine getirmek istendiği 

belirtilmişti.688  

İspanya’nın Bulgaristan Sefiri mösyö Rommet’in Osmanlı’nın Sofya Sefirine 

gönderdiği 24 Temmuz 1923 tarihli ve 15/301 sayılı yazıya cevap olarak Türkiye sefiri 

Adnan Beyin İspanya Sefirine gönderdiği cevabi yazıda; yabancı uyruklular Türkiye’ye 

seyahat etmek için İspanya sefareti ile iletişime geçmek koşuluyla önceden belirlenen 

talimatlara uygun olarak önceden hükümetten bir giriş vizesi alabilecekleri ifade 

edilmişti.689  

Böylece Eskiden Rus hakimiyetinde olan Estonya, Letonya, Litvanya, Finlandiya 

gibi ülkelerin ahalisinin Rus pasaportuna sahip olsa da, bir vize rejimine tabi tutulmaları 

kararlaştırılmıştı. Bu ülkeler önceden Rus hâkimiyeti altında oldukları için pasaportları 

Rus pasaportu olsa da Osmanlı’ya gelecek kişiler hakkında bir vize alma şartı getirilmişti. 

Ancak vize ücretleri asgari düzeyde belirlenmiş, asker, memur, öğrenci ve muhtaçlar vize 

ücretinden muaf tutulmuştu. Böylece sosyal ve diplomatik ilişkilerin etkilenmemesi 

                                                           
687 BOA, Belge No HR_İM_00049_00062_006_001. 
688 BOA, Belge No HR_İM_00049_00062_001_001;BOA HR_İM_00049_00062_001_002; 
689 BOA, Belge No HR_İM_00049_00062_003_001: 
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yönünde bir adım atılmıştı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirecek bir diğer 

adımda iki ülke diplomatlarının karşılıklı olarak vizeden muaf tutulmasıydı. 

Ancak 1940 yılına gelindiğinde, 18 Ağustos 1940 tarihli Ulus Gazetesinde 

“Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin Türkiye’deki Büyükelçiliği ilan ediyor” 

başlıklı haberde;  Letonya, Estonya ve Litvanya’nın Sovyetler Birliğine girmesi 

nedeniyle, bu ülkelerden transit geçmek isteyenlerin Sovyet vizesine sahip olması 

gerektiği, sadece diplomatik transit vizeye sahip olanların 7 Ağustos 1940 ‘a kadar istisna 

olduğu,  bu ülkeler tarafından verilen tüm vizelerin feshedildiği,  bu ülkelerden transit 

geçiş vizelerinin Sovyetler Birliği misyonları tarafından verileceği gibi bir takım bilgileri 

içeren söz konusu ilan metninde;  

Letonya, Litvanya, Estonya’nın, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine girmesi 

nedeniyle bu ülkeye girmek isteyen yabancıların eskiden bu ülkelerden vize almış olsalar 

bile Sovyetler Birliği vizeleri bulunmadığı taktirde Estonya, Letonya ve Litvanya’ya 

giremeyeceği hatta transit geçiş bile yapamayacağı belirtilmişti.  Ancak, Sovyetler Birliği 

vizesine sahip olanlar ile Estonya, Letonya ve Litvanya devletleri tarafından verilmiş 

transit geçiş vizelerine sahip olanların 7 Ağustos 1940 tarihine kadar bu vizeleri 

kullanarak bu ülkelerden transit geçiş yapabilecekleri fakat bu tarihten sonra ise bu 

rejiminde uygulamadan kalkacağı belirtilmişti. Letonya, Litvanya, Estonya 

Cumhuriyetleri mümessillikleri tarafından yabancılara verilen bütün vizelerin fesih 

olunduğu belirtilerek bundan sonra bu ülkelere girmek isteyenlerin Sovyetler Birliğinden 

vize alması gerektiği belirtilmişti. 7 Ağustos 1940 tarihinden sonra Letonya, Litvanya, 

Estonya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine girme vizesi ve anılan Devletlerden transit 

olarak geçme vizesinin yalnızca Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliğinin büyükelçilik ve 

konsoloshaneleri tarafından verileceği ifade edilmişti. Bununla birlikte, Estonya, 

Litvanya ve Letonya milletine haiz olup bu ülke pasaportlarına sahip olan bu ülkeler 
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dışında yaşayan bu ülke vatandaşlarının 7 Ağustos 1940 tarihinden sonra Letonya, 

Litvanya, Estonya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin milli pasaportlarını haiz olanların 

Letonya, Litvanya, Estonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine yalnız Sovyet girme 

vizesini haiz, oldukları takdirde girebilecekleri belirtilmekteydi.690 

Yine 29 Eylül 1940 tarihli Ulus Gazetesinde “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

Birliğinin Türkiyedeki Büyükelçiliği ilan ediyor ” başlıklı haberde; Estonya Letonya ve 

Litvanya’nın Sovyetler Birliğine girmesi nedeniyle uygulanacak vize ve pasaport 

rejimlerine ilişkin bilgi verilmekteydi. Bu ilanda yine, Türkiye’de ikamet eden Litvanya, 

Letonya, Estonya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin vatandaşlarının, 1 Kasım 1940 

tarihine kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) Ankara’daki Büyük 

Elçiliğine veya SSCB’nin İstanbul’daki genel konsolosluğuna gelerek kendilerini kayıt 

ettirmeye, kendileri gelmediği takdirde millî pasaportlarını posta ile göndermeye 

mükellef oldukları ilan edilmişti.  Yine 1 Kasım (teşrinisaninin) 1940 Tarihine kadar 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin Büyük Elçiliğinde veya general 

konsolosluğunda kendilerini kayıt ettirmeyen adı geçen ülke vatandaşlarının SSCB 

vatandaşlığının genel esaslarına binaen, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

vatandaşlık kanununun 3’üncü maddesine esasen kabul edilebilecekleri ilan edilmişti.691 

Sovyetler Birliği aldığı kararla bünyesine dahil olan Estonya, Letonya ve Litvanya 

vatandaşlarından Türkiye’de yaşayanlarının 1 Kasım 1940 tarihine kadar kendilerini 

Sovyetler Birliği Elçiliğine kaydettirmelerini, bunu yapmayanlar hakkında Sovyetler 

Birliği Vatandaşlık kanununa göre işlem tesis edileceği ilan edilmişti. Estonya ve diğer 

Baltık ülkelerinin Sovyetler Birliğine katılmasıyla, Türkiye ve Estonya arasında 

                                                           
690 “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin Türkiye’deki Büyükelçiliği ilan ediyor” Ulus 18 Ağustos 

1940, s.6. 
691 “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin Türkiye’deki Büyükelçiliği ilan ediyor” Ulus, 29 Eylül 

1940, s.8. 
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anlaşmaya varılan tüm vize rejimi işlemleri hükümsüz kalmıştı. Bu kapsamda, Estonya 

ile yapılan, diplomatların vizeden muaf olması, asker, memur, öğrenci ve muhtaçların 

karşılıklı olarak vize ücretinden muaf olması, diğer vatandaşlara uygulanan vergi 

rejiminin sona ermesi manasına gelmekteydi. Bundan sonra Eston vatandaşları Sovyetler 

Birliği vatandaşı kapsamında vize rejimine tabi olacaktı. Bu iki ülke arasındaki 

kazanımların sona ermesi manasına gelmekteydi.  

 

2.5. TÜRKİYE VE ESTONYA ARASINDA KÜLTÜREL VE SOSYAL 

İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ MUTABAKAT METNİ 

 

Estonya Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti devletleri iki ülke arasında 

entelektüel ilişkilerin kurulması ve yoğunlaştırılmasını temin etmede ve Estonya Türkiye 

arasında edebiyat ve sanat başta olmak üzere kültürel ilişkilerin geliştirilmesi hususunda 

istekli ve hevesli olduklarından, bir anlaşma yapma konusunda anlaşarak ve bu amaçla 

aşağıdaki hususlarda bir mutabakat metni imzalamışlardı.  

İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için üzerinde anlaşılan 

mutabakat metnine göre; 

1-Her bir ülke kendi bölgesinde, diğer ülkenin dilini öğretmesi için gerekli imkanı 

sağlayacaktı. 

2-Her ülke arasında kültürel ilişkileri güçlendirmek için bilimsel toplukları, kültürel 

enstitüleri ve diğer iş derneklerini destekleyeceklerdi. 

3-İki ülkeden her biri diğer ülkeye konuşmacılar göndererek iki ülke arasında karşılıklı 

olarak bilgi ve kültürel akışını güçlendirecekti. 
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4-Diğer ülkelerdeki iki ülkenin vatandaşlarının bilimsel çalışmalarını, burs ve diğer 

araçların kurulması yoluyla teşvik edecekti. 

5-Her ülke her iki ülkeden öğrencilerin diğer ülkenin yaz kurslarına katılmasını ve genel 

olarak her iki ülkenin vatandaşları için iki ülkenin farklı eğitim kurumlarında eğitim 

görmesini kolaylaştıracaktı. 

6-İki ülke,  kültürel alanda diğer ülke vatandaşları tarafından yürütülen kültürel çalışmalar 

yapan kişilerin kültürel alanda yaptıkları faaliyetleri kolaylaştıracaktı.692 

7- Her ülkede, diğer ülkenin dilinde edebi veya bilimsel eserlerin çevirisini ve 

yayınlanmasını teşvik edecekti. 

8- Resmi yayınların iki ülke arasındaki düzenli alışverişini teşvik edecekti. 

9- İki ülkede doğru öğretimi sağlamak için okullarda kullanılan ders kitaplarının 

revizyonunu teşvik edecekti. 

10- Diğer her konuda, tarih bilgisini, sanat, edebiyat, etnografya, ekonomik ve sosyal 

ilişkiler ile iki ülkede turizmin cazibe kazanmasındaki tüm çabaları geliştirmek bunun 

yanında, genel olarak diğer ülkenin dilini ve kültürünü daha iyi yansıtması için daha fazla 

yardım ve teşvik sağlayacaktı.693 

Yukarıda belirtilen kültürel ve sosyal alandaki ilişkilerin kurulması ve 

geliştirilmesi hususunda anlaşmaya varılan mutabakat metni hakkında Türkiye 

Cumhuriyeti, Tallinn Büyükelçiliği’nden Estonya Dışişleri Bakanlığı’na bir yazı 

gönderilmişti.  Söz konusu belgede,  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Estonya Devleti ile 

Türkiye Devleti arasında kültürel ve sosyal ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesi 

konusunda varılan mutabakatın bir antlaşmaya dönüşmesi hususunda arzulu olduğu ve 

                                                           
692 Mutabakat metninin ilk altı maddesi, EDA Belge No: era0957_005_0001034_00006_t;  
693Mutabakat metninin son dört maddesi, EDA Belge No: era0957_005_0001034_00007_t; 
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kendisinin bu yolda tamamıyla işbirliğine hazır olduğu,  bununla birlikte, söz konusu 

antlaşmanın sonuçlandırılması, yetkili makamlar tarafından genel hatların oluşturulması 

için yürütülen çalışmaların tamamlanması gerektiği belirtilmekteydi. 694 

Herhangi bir tarih saat veya nereden nereye gittiği belirtilmeyen ancak Estonya 

Dışişleri Bakanlığı’nda görevli bir yetkili olduğu düşünülen bu kişi tarafından, Türk 

Büyükelçisi ile yapılması planlanan kültürel anlaşma ile ilgili görüşmelere ilişkin 

Bakanlığa bildirdiği görüşme tutanağı yazılmıştı. Estonyalı yetkili bu yazıya göre, yazının 

yazıldığı ayın ilk gününde Türkiye Büyükelçisi ile konuştuğunu, Türk büyükelçisini 

Macaristan ile ve daha sonra Estonya ve Finlandiya ile birlikte, kültürel sözleşmelerin 

sonuçlandırılması ile ilgili niyetlerinden bahsetmeye başladığını, Ben Türk Büyükelçisine 

Estonya’nın halihazırda Finlandiya ve Macaristan ile bir kültür anlaşması imzaladığını 

söyleyince Türk Büyükelçinin bu konuyla yakından ilgilenerek söz konusu anlaşmaların 

bir kopyasını verip veremeyeceğimizi sorduğunu, kendisinin de ona bu sözleşmelerin bir 

kopyasını verebileceğini söylediğini Estonya Dışişleri Bakanlığa ilettiği 

değerlendirilmekteydi.  

Görüldüğü üzere, Estonya ile Türkiye, sosyal ve kültürel alanda bir işbirliği 

yapılması için 10 maddelik bir mutabakata varmıştı. Bu mutabakatla dil eğitimi, tarih, 

sanat, turizm, eğitim ve öğretim gibi alanlarda karşılıklı işbirliği öngörülmekteydi. 

Ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesiyle birlikte iki ülke sosyal ve kültürel alanda da 

ilişkileri geliştirme konusunda niyetini ortaya koymaktaydı. Bu çerçevede söz konusu 

protokol iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek için atılmış önemli bir adımdı. 

Bu gelişmeler özellikle turizm potansiyeline sahip Türkiye için bu potansiyeli kullanma 

adına olumlu bir katkı yapabilecekti. 

 

                                                           
694 EDA Belge No: era0957_005_0001034_00009_t; 



322 

 

2.6. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLE TÜRK SPORUNUN YENİDEN 

YAPILANMASI ÇERÇEVESİNDE ESTONYA’NIN İNCELENMESİ 

 

Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan eğitim seferberliği döneminde Ankara’da 

1925 yılında Hukuk Fakültesi, 1926 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü, 1930 yılında Ziraat 

Enstitüsü kurulmuştu. 1932 yılında Cenevre Üniversitesinden A. Malche, İstanbul’da 

Darülfünunun 1933’de yeniden organize edilmesine neden olacak bir rapor hazırlamıştı. 

Bu raporun sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 2253 Sayılı kanun ile 1933’de 

Darülfünunun yerine 18 Kasım 1933 tarihinde İstanbul Üniversitesinin açılmasını kabul 

etmişti.  Bu tarihten sonra yani 1933 yılında yapılan üniversite reformları yapılmıştı.695  

Bu reformlar çerçevesinde, İstanbul Üniversitesinin yeniden yapılanması 

hususunda Estonya Tartu Üniversitesi’nin görüşlerinden de faydalanmak üzere yazı 

gönderilmişti. İstanbul Üniversitesinin yeniden yapılanması çerçevesinde, Türkiye 

Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği’nin Estonya Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 15 

Ocak 1936 tarih ve 157-2 sayılı yazıda; İstanbul Üniversitesinin bir reform süreci içinde 

olduğu, bu nedenle Üniversite Rektörü’nün diğer ülkelerdeki benzer enstitü ve 

üniversitelerin incelenmesinin onların benzer çalışmalarının incelenmesinin faydalı 

olacağını düşünmekte olduğunu belirtmişti. Bu yüzden Türk delegesi, Estonya Dışişleri 

Bakanlığı’ndan iyi niyet göstergesi olarak yazı ekinde sunulan soruları Türk 

Üniversitesi’nin yeniden yapılanmasında gerekli bilgileri sağlamakta istekli olan Tartu 

Üniversitesi’ne iletilmesini ve Üniversitenin yapacağı çalışmanın Türk makamlarına 

iletilmesini talep etmişti.696 

                                                           
695 Sevil Sargın, Türkiye’de Üniversitelerin Gelişim Süreci ve Bölgesel Dağılımı, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi (133-150), Yıl.3, S.5, 2007, s.137.; ayrıca bkz. 

http://www.istanbul.edu.tr/tr/content/universitemiz/tarihce (12/03/2019). 
696 EDA, Belge No: era0957_014_0000260_00004_m, 

http://www.istanbul.edu.tr/tr/content/universitemiz/tarihce
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu talebi üzerine, Estonya Dışişleri 

Bakanlığı’nın Tartu Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdiği 22 Ocak 1936 tarih ve 230 

sayılı yazıda; Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği’nin Eston Dışişleri 

Bakanlığı’ndan İstanbul Üniversitesi’nin yeniden yapılanması için diğer üniversitelerden 

olduğu gibi Tartu Üniversitesi’nin yapısı hakkında bilgi istediğini ilettiğini,  bu çerçevede 

Türk Büyükelçiliği tarafından iletilen 2 adet soru dizesinin doldurularak tekrar Türk 

Büyükelçiliği’ne gönderilmek üzere Bakanlığa iletilmesi talep edilmişti.697 

Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği’nin, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderdiği 10 Şubat 1936 tarihli 191-4 sayılı yazıda; Türk Delegasyonunun, Eston 

Dışişleri Bakanlığına Estonya’daki spor yapılarının ve organizasyonlarının statü ve 

düzenlemelerini göndermek niyetinde olduğunu, bu dokümanların da Türkiye’deki 

yeniden yapılanma kapsamında ilgili makamlara gönderileceğini bildirmişti.698  

Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Tallinn Büyükelçiliği’ne gönderdiği 

1898 sayılı ve 15 Şubat 1936 sayılı yazıda; Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın Türk 

Büyükelçililiğinin 10 Şubat 1936 tarihli yazısında Eston sporunun yapısına ilişkin istediği 

bilgilerden dolayı çok memnun olduklarını, bu talebe binaen aşağıdaki bilgi ve belgelerin 

hazırlandığını bildirmişti. Hazırlanan belgeler arasında: 

1- Estonya Futbol Federasyonları Merkez Ligi Statüsü 

2- Bir spor federasyonu tüzüğü (bu durumda, kış sporları dernekleri federasyonudur) 

3- Bir Spor Branşının Statüsü 

4- Estonya’nın Kültür Fizik Rehberi(1935),  yer almaktaydı.699 

                                                           
697 EDA, Belge No: era0957_014_0000260_00005_m,  
698 EDA, Belge No: era0957_014_0000260_00009_m, 
699 EDA, Belge No: era0957_014_0000260_00011_m, 
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Görüldüğü üzere, İstanbul Üniversitesinin ve Türk sporunun yeniden yapılanması 

için, Estonya Tartu Üniversitesi’nin ve Estonya spor teşkilatlanmasının bilgi ve 

tecrübelerinden faydalanmıştı. Tartu Üniversitesi,  üniversitesinin yapılanmasına ilişkin 

bilgileri sunmaktaydı. Tartu Üniversitesi 1632 yılında kurulmuş700 köklü bir üniversiteydi 

bu nedenle eğitim alanında önemli bir tecrübesi ve bilgisi bulunmaktaydı. Bu kapsamda, 

İstanbul Üniversitesinin yapılanmasında önemli bir katkı sağlayacaktı. Tartu 

Üniversitesinin bu tecrübesinden faydalanmak isteyen Türk tarafı hazırladığı 2 soru 

kitapçığını Tartu Üniversitesine göndererek gereken bilgileri temin etme yoluna gitmişti. 

Yine aynı şekilde bir spor dalındaki yapılanmanın hukuki ve sportif boyutlarına ilişkin 

gerekli bilgiler Eston makamlarından temin edilmişti. Estonlar özellikle güreş alanında 

başarı bir ülkeydi ve güreş organizasyonu iyi yapılanmıştı. Bu yapılanma da Türk 

sporunun yapılanmasında örnek alınabilecek iyi uygulama olarak değerlendirilmekteydi. 

 

2.7. ESTON BASININDA TÜRKİYE 

 

 

Türkiye ve Estonya arasındaki ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkilerin 

kurulması doğrultusunda, iki ülke basınında farklı başlıklarda haberler çıkmasına neden 

olmuştu. Bu çerçevede Eston basınında Türkiye ile alakalı çıkan haberlerden öne çıkan 

bazı haberler şu şekildeydi. 

Bu çerçevede, Türkiye’de halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı 

mensuplarının akıbeti ile ilgili olarak çıkan yasa hakkında “Paevelaht” Gazetesinde 

05.03.1924 tarihli gazetede, Türkiye’de 3 Kasım 1922 tarihinde “kalıfaat kootatud” 

başlıklı bir haber yayınlanmıştı. Bu habere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Mart 

                                                           
700 Tartu Üniversitesi İnternet Sitesi https://www.ut.ee/en/university (02.01.2019) 

https://www.ut.ee/en/university
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1924 tarihinde halifeliği kaldırarak Osmanlı hanedanlığı mensuplarının 10 gün içerisinde 

ülkeyi terk etmesi için kanun çıkarılmıştı. 701   

Ankara’nın Türkiye’nin yeni başkenti olmasıyla alakalı olarak, 13.03.1924 tarihli 

“Vaba Maa” Gazetesinde çıkan “Angoora. Miks Angoora Konstantinoopoli asemel Türgi 

pealinnaks sai?” başlıklı haberde, Ankara’nın, İstanbul’un yerine neden başkent 

olduğuna değinilmişti. Haberde; değişen strateji, tarihi süreçte yaşananlar ve iç sebepler 

nedeniyle İstanbul yerine Ankara’nın başkent olarak belirlendiği,  özellikle İstanbul’un 

boğazlar marifetiyle savaş gemileriyle kolaylıkla işgal edilebileceğinin düşünülmesi, zira 

milli mücadele döneminde de bu durumun gerçekleştiği, Ankara’nın işgalinin nispeten 

zor olması Ankara’nın güvenlik açısından jeo-stratejik konuma sahip olması milli 

mücadele döneminde İstanbul’da halife ve saltanat yanlılarının yeni kurulacak hükümet 

organlarına karşı yapılacak olumsuz durumlardan kaçınma, kurtuluş savaşı sırasında işgal 

edilmemiş yegane yerlerden birinin de Ankara olması gibi nedenlerle, kısacası jeopolitik 

olarak İstanbul’un yerine Ankara’nın başkent olarak tercih edildiği, İstanbul’un eski 

saltanat döneminin merkezi olduğu ve eskiyi özendirebileceği ve İstanbul’un Yahudi, 

Yunan, Rum ve diğer milletlerden çok fazla nüfusun olduğu, bu nedenle İstanbul’un 

kozmopolit yapasının da Başkent için uygun olmadığı gibi sosyolojik nedenlerle de 

Ankara’nın başken seçildiği belirtilmişti.702  

Türk kadınına boşanma hakkı verilmesiyle ilgili olarak 09.01.1924 tarihli “Vaba 

Maa” Gazetesinde çıkan haberde liberalleşme yolunda Türk kadınının elde ettiği haklar 

üzerinden, haremin kaldırılarak kadınlara boşanma hakkı verilmesi üzerinde 

durulmaktaydı. Söz konusu haberde, Türk kadının artık boşanma hakkını elde edebildiği, 

Türkiye’de kadınların özgürleşmeye başladığı, kabul edilen kanun ile Türk kadının 

                                                           
701 “Kalıfaat kootatud,” Päewaleht (Paevaleht) 05 Mart 1938, s4. 
702 “Angoora. Miks Angoora Konstantinoopoli asemel Türgi pealinnaks sai?” Vaba Maa; 13Mart 1924,s.6. 
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kocasından ayrılma hakkına sahip olduğu, bundan önce şer’i hükümlere göre sadece 

erkeğin kadını boşama hakkı mevcut olduğu ancak çıkan yasa ile Türk kadınların 

erkeklerden boşanma hakkına sahip olduğu bu durumun İslami kesimlerde tartışmalara 

neden olsa da durumun değişmediği belirtilmişti. 703 

Türkiye’deki şapka kanununa ilişkin “Postime” Gazetesinde 07/12/1925 tarihinde 

çıkan “rübarate vabetus Türgimaal.Ära otsusta mehe üle kübara järele” başlıklı haberde, 

bilindiği üzere Mustafa Kemal Paşanın geleneksel bir Türk şapkası olan fese karşı bir 

kampanya başlattığı ve fesi yasaklayarak kanunda belirtilen şekilde bir şapka 

giyilmesinin zorunlu kılındığını, önceleri polislerin vatandaşları uyardığını ancak 

sonraları fes giyenlere karşı şiddete başvurulduğu, İstanbul’da kırmızı fes giyenler için 

bir av başladığını ve insanların canlarının derdine düştüğünü ve 3 hafta içinde kırmızı 

renkli feslerin piyasadan kalktığı, sigara dükkanlarında bile yeni kanunun öngördüğü 

şapkalardan satılmaya başlandığı, Avrupalıların bu durumu çok komik karşıladığı, 

Mustafa Kemal’in ise bu durumun Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştıracağına inandığı 

belirtmişti.704 

Türkiye’nin Estonya nezdindeki büyükelçisi Nuri Batu’nun kızı Selime Batu ile 

bir röportaj yapılmış, bu röportaj 24 Mart 1938 tarihin “Uus Eesti” Gazetesinde çıkan 

“Türgi naine tänapäeval. Kõnelusi Türgi saadiku tütre Selime Batuga” (Bugünün Türk 

Kadını, Türk Büyükelçisinin Kızı Selime Batu ile Söyleşi) başlıklı haberin altında 

yayınlanmıştı. Haberi yapan Muhabir Toimetaja Agnes Vesilo binlerce yıllık Türk 

Halkının ve Kültürünün kısa sürede değişerek gözle görülür bir biçimde mümkün olan en 

üst düzeye ulaşmasındaki büyük payın devlet yönetimindeki sırda gizli olduğunu, tüm 

alanlarda Türkiye’nin ne kadar dönüştüğünün bilindiğini, bu dönüşüme liderlik eden 

                                                           
703 “Türgi naine vabanemise teel. Lõpp haaremitele. Türgi naine võib lahutust nõuda. Ühe naise pidamise 

süsteem,” Vaba Maa 09 Ocak 1924, s5.  
704“Rübarate vabetus Türgimaal.Ära otsusta mehe üle kübara järele” Postimes 07 Aralık 1925; S.332. s.4. 
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Atatürk’ün kendisine ait Nutuk adlı eserde sahip olduğu inançları “Uluslar asla 

umutsuzluk ve hayal kırıklığı hissetmemelidir. Ülkeyi yönetenler kendi uluslarının 

göstergesi olan sevgi ve neşeli bir hayatı oluşturmalıdırlar” şeklinde ifade ettiğini, bu 

çerçevede Türk milleti hızlı bir kültürel gelişmeyi sağlayacak bir lidere sahip olduğunu, 

Türk kadını hakkında 20 yıl önce nasıl şartlarda ve durumlarda olduğuna dair pek çok şey 

okuduklarını, bunların hiç de abartılı şeyler olmadığını şimdi Türk kadının kendine ait 

hakları bulunduğunu, kadın olarak özgür ve bağımsız olduğunu söylenmiş arkasından 

Büyükelçi Nuri Batu’nun kızı Selime Batu ile yapılan söyleşiye yer verilmişti. 

Bu söyleşide, Muhabir Toimetaja Agnes Vesilo Nuri Batu’nun 2 yıldır eşi, kızı ve 

oğlu ile beraber Tallinn’de Büyükelçi olarak görev yaptığını, büyükelçinin kızı Selime 

Hanım’ın eğitimli, farklı uğraşları olan dost canlısı atletik yapısıyla Türkiye’de yetişen 

gençlerin vücut bulduğu modern ve aydın bir Türk kadını olduğunu, Harem 

jenerasyonuna fazla uzak olmamasına rağmen yüzünü peçe ile kapatmadığını, kendisinin 

ülkesinin modern tarzda eğitimini aldığını, konservatuarda müzik eğitimi aldığını 

belirtilmişti. Muhabir Selime Batu’nun kendisini Türk Büyükelçiliğinde ağırladığını, 

kendisine sigara ikram ettiğini, buna çok şaşırdığını, söyleyerek “Türk kadınlarının Eston 

kadınları gibi çok sigara içip içmediği” sorusunu sorduğunu, Sayın Batu’nun ise Türk 

kadınlarının çok fazla sigara içmedikleri cevabını verdiğini yazmıştı. 

Muhabir Türk kadınlarının kendi haklarını elde etmek için uğraş verip 

vermediklerini sorması üzerine; Selime Batu’nun ise, Türk kadınlarının kendilerinin ne 

elde etmek istedikleri konusunda çaba göstermeleri gerektiğini, kadınların bu zamana 

kadar ne istediyse ona sahip olduğunu, Türk kadınının uzun yıllardan beri parlamentoda 

var olmayı başardığını, kadınların tüm olasılıklara açık olduğunu, Türkiye’nin 

erkeklerden daha iyi kadın doktorlara, mühendislere, kimyagerlere, avukatlara sahip 
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olduğu, bununla birlikte olağan üstü kadın yazar ve şairlerinin de mevcut olduğu şeklinde 

mukabelede bulunmuştu. 

 Muhabirin, Türkiye’de anne ve çocukların korumasının nasıl olduğu, çok çocuk 

sahibi olma için ülkede propaganda yapılıp yapılmadığı sorusuna; Selime Batu, 

“çocukların ve ailenin ülkenin merkezinde olduğunu, çocuk hastaneleri, anaokulları 

bulaşıcı çocuk hastalıklarıyla mücadele yapıldığı”  cevabını vermişti. 

Muhabirin “Devlet çok çocuklu ailelere özel önem veriyor mu?” Şeklindeki 

sorusuna Batu, “çok çocuklu aileler için özel bir kanun olduğunu devletin bu duruma özel 

önem verdiğini” belirtmişti.  

Muhabirin “beden eğitimi kapsamında, kadın organizasyonları var mı?” 

şeklindeki sorusuna Batu, “okul çocuklarının bedensel eğitiminin önemli olduğunu 

belirterek okullarda bu işe önem verildiğini, Türk kadının beden eğitimine oldukça 

ihtiyacı olduğunu çünkü şimdiye kadar kapalı olduğunu, artık toplumda daha çok 

oldukları için vücutlarını eğitmeleri gerektiği” şeklinde beyanda bulunmuştu.   

 Muhabir “Atatürk’ün cesur kızı Sabiha’yı hiç gördünüz mü?” sorusunu,  Batu; 

“evet o gerçekten çok cesur ve becerikli bir kadın ve ilk kadın pilottur.” şeklinde 

cevaplamıştı. 

 Muhabir “Tallinn’de yaşamaya alıştınız mı?” Sorusuna Batu; “buraya gelmeden 

önce buranın çok soğuk olduğunu düşündüm. Ancak kış burada inanılmaz güzel, ılık bir 

yaz, makul bir ısı, burada gerçekten çok iyi hissediyoruz.” Şeklinde cevap vermişti. 705  

Hatay meselesinin Türkiye’nin istediği şekilde çözülmesi ve Türkiye’nin 

uluslararası siyasetteki durumu hakkında 24 Nisan 1938 tarihinde “Paevaleht” 

                                                           
705 “Türgi naine tänapäeval. Kõnelusi Türgi saadiku tütre Selime Batuga” (Bugünün Türk Kadını, Türk 

Büyükelçisinin Kızı Selime Batu ile Söyleşi, Uus Eesti  24 Mart 1938, s.6. 
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Gazetesinde çıkan Londra’dan muhabir Augur’un katkılarıyla hazırlanan “Türgimaa 

astub suurde poliitikasse” başlıklı haberde özetle, Türkiye’nin yüksek uluslararası 

siyasete geri döndüğü, çünkü Türkiye’nin Hatay Sancağı ile ilgili uğraş verdiği sırada dış 

siyasette geri kaldığı, dış siyasette enerjisini Türkiye’nin Hatay Sancağının özerk olması 

için uğraş verdiği esnada harcadığı, Hatay’da nüfusun %40’nın Türk olduğu, Suriye’nin 

kuzey batısında yer alan Hatay’ın çok eski bir yerleşim merkezi olduğu, 250.000 nüfuslu 

kentin yaklaşık %40’ının hala Türk olduğu, Atatürk’ün Hatay için daha fazla özerklik 

sağlanması konusunda her fırsatta baskı yaptığı, Paris deklarasyonunda Suriye’nin 

bağımsızlığını dile getirilirken Türkiye’nin de Hatay için özerklik talebini en üst seviyeye 

çıkarttığı, bölgede yeni karışlıklılara yer vermemesi için Fransa’nın Türkiye’nin bu 

tutumunu desteklediği, ancak özerk Hatay için seçimler yapılırken Milletler Cemiyeti 

komiserliğinin yaptığı seçim çalışmalarında sıkıntılar çıkınca Türkiye’nin Milletler 

Cemiyetine ve Fransa’ya karşı halk nezdinde propaganda başlattığı ve arkasından Suriye 

sınırına birliklerini gönderdiği ve Hatay’da işlerin düzelmeye başladığı, Hatay’da 

istediğini elde eden Türklerin adeta Birinci Dünya Savaşı’nda kapanan kapıyı tekrar 

açtığı, Türklerin yeniden Musul Petrol Havzasına yaklaşarak bir nefes aldığı, Türkiye’nin 

Akdeniz’de ve Orta Doğuda bir denge ülke konumuna geldiği, İran Körfezi’nden 

Akdeniz’e kadar hatta Kahire’ye kadar Türkiye’nin etkilerinin hissedileceği, Hatay 

üzerinde Türkiye’nin elde ettiği başarının İngiltere ve Fransa’nın kaybettiği prestije denk 

geldiği, çünkü Hatay meselesiyle Türklerin 1918 yılının intikamını aldığı şeklinde 

değerlendirildiği, ancak durumun böyle olmasıyla potansiyel bir tehlikenin bertaraf 

edildiği aksi halde bölgede çatışmanın devam edebileceği, böylece bu çatışmanın ortadan 

kaldırıldığı belirtilmişti. 706  

                                                           
706 Augur, “Türgimaa astub suurde poliitikasse”  Paevaleht 24 Nisan 1938, Londra, s.2. 



330 

 

 Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan yardım antlaşmasın 21 Ekim 

1939 tarihinde “Paevaleht” Gazetesinde çıkan  “Briti-Prantsuse-Türgi vastastikkuse 

abistamise pakt allkirjastati” (İngiltere-Fransa-Türkiye arasındaki karşılıklı yardım 

antlaşması 19 Ekimde imzalandı) başlıklı haberde şu şekilde görülmüştü:  Türk Dışişleri 

Bakanı Saraçoğlu’nun Moskova’da üç hafta süren siyasi müzakerelerde bulunduğu, iki 

ülke için beklenen sonuçlar alınamayınca, Saraçoğlu’nun Ankara’ya dönerek İngiltere-

Fransa ve Türkiye arasında tarafların eşit hükümlere tabi olduğu bir antlaşma imzalandığı, 

aslında bu antlaşmanın Saraçoğlu’nun Moskova ziyareti öncesinde hazır olduğu ancak 

Türkiye’nin benzer bir dostluk antlaşmasını 1925 yılında Rusya ile Türkiye arasında 

imzalanan antlaşmanın devamı olabilecek bir antlaşmayı da Moskova ile yapma arzusu 

nedeniyle ertelendiği, Rusya’nın tek yanlı arzularına karşın Rusya ile Avrupa arasında 

merkezi bir figür olan Türkiye’nin Batı ile olan ilişkileri düzeltme niyetinde olduğu, 

belirtilmişti. Haberde ayrıca” Balkanların Türk kısmı” alt başlığında yapılan üçlü pakt ile 

Balkanlarda İngiltere ve Fransa’ya bazı sorumluluklar yüklendiği, politik uzlaşmanın 

sağlanacağına inanan Chamberlain’in, Ankara ile Moskova arasında bir süredir kesintiye 

uğrayan görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini, görüşmelerin sekteye uğramasında 

Rusya’nın teklifinin etkili olduğunu, zira bu teklifin ilişkilere ve Türkiye’nin Fransa ve 

İngiltere ile mutabık kaldıkları noktalara uymadığını söylediği,  Rusya’nın Türkiye’nin 

Akdeniz’de yaşanacak her türlü çatışmada tarafsız kalmasını istediğini dile getirerek 

Türkiye’nin denizlerdeki durumunun genel olarak Montrö Sözleşmesinde belirtilmiş 

olduğunu, buna göre Türkiye’nin zaten nötr bir statüde olduğu, bu çerçevede İngiltere-

Fransa-Türkiye’nin oluşturduğu paktın istekleriyle, Rusya’nın isteklerinin bir birine çok 

yakın olmadığı, İngiltere, Fransa ve Türkiye arasında imzalanan paktın amacının 

Balkanlar ile Doğu Akdeniz’in saldırılara karşı korunması olduğu, bu pakta göre; 

Türkiye, herhangi bir Avrupa devletinin tecavüzüne uğrarsa, İngiltere ve 

Fransa’nın ona yardım edeceği, 
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Akdeniz’de İngiltere ve Fransa’nın veya Yunanistan, Romanya gibi İngiltere ve 

Fransa’nın garantisi altındaki devletlerin giriştiği bir savaşta Türkiye’nin askeri yardımda 

bulunacağı,  

Taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğer tarafların tarafsızlığını ve bağımsızlığını 

sürdürmesi konusunda istişare edilerek karar verileceği belirtilerek tüm bunlardan üçlü 

paktı imzalayan tüm tarafların defansif karakterde olduğu ve Akdeniz’de mevcut durumu 

(status quo) korumayı amaçladığı belirtilmekteydi.707  

Türkiye ile Estonya arasında devam eden görüşmelere değinerek Karadeniz paktı 

gibi bir oluşum olabileceği değerlendirmesinin yapıldığı “Paevaleht” Gazetesinde 01 

Ekim 1939 tarihinde çıkan  “Türgi-Vene läbiraakimised Moskvas. Tuleb Mustamere 

pakt?” (Türkiye ve Rusya arasındaki Moskova’da yapılan görüşmeler, Bir Karadeniz 

Paktı olacak mı?) başlıklı bir haber yer almıştı. Bu haberde, özetle yapılan Almanya-

Rusya ve Rusya-Estonya Paktlarından sonra, Güneydoğu Avrupa üzerinde Moskova’da 

Türkiye ile Rusya arasında geçen görüşmelerinin sonuçlarının nereye kadar uzanacağının 

şimdi daha da önemli olduğunun anlaşıldığı, Türk Dışişleri Bakanı Saraçoğlu ile Alman 

Dışişleri Bakanı Von Ribbertrop arasında Moskova’da herhangi bir temas olmadığı halde 

Almanya’nın Balkanlarda ve Güneydoğu Avrupa’da yeni bir yapılanmaya gidilmesi 

gerektiği yorumlarını sık sık tekrarladığı, Güneydoğu Avrupa’nın alanının Berlin’de ve 

Moskova’da olduğuna, anlaşma olmasa bile en azından modern bir sözcükle "temaslar" 

olarak adlandırılan bu işbirliğine neden inanılması gerektiği, aslında gerçeğin Türk 

Dışişleri Bakanı, Saraoğlu’nun Ribbentrop’den önce Moskova’da olduğu, Saraçoğlu’nun 

Alman-Rus antlaşmalarını tamamlayarak tiyatrolara ve gösterilere gitmek için mi o kadar 

uzun süre Moskova’da kaldığı, yoksa  "Güneydoğu Bölgesi" için yeni bir düzen olduğu 

için mi? Şeklinde soru sorulduğu, Avrupa basınına göre ise SSSR’nin yani Sovyetler 

                                                           
707 “Briti-Prantsuse-Türgi vastastikkuse abistamise pakt allkirjastati”  (İngiltere-Fransa-Türkiye arasındaki 

karşılıklı yardım antlaşması 19 Ekimde imzalandı), Paevaleht 21 Ekim 1939 s.2. 
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Birliğinin, Bessarabia’yı (bugünkü Moldova) Romanya’ya karşı çevrelemeye başladığı, 

bu durumun halihazırdaki durumu tahmin edenleri şaşırtmadığı, bununla birlikte 

Romanya’nın SSSR tarafından bölünme hikayesine de büyük dikkat gösterilmesi 

gerektiği, belki de Avrupa için olası en önemli vizyonun Rusya ve Almanya’nın Balkan 

sınırları içerisinde değişiklik yapacak tehditlerden kaçınmak istemesi olduğu, özellikle 

“Bucharest bildirisinin” büyük bir rahatlamanın sesi olduğu, bilindiği kadarıyla böyle bir 

planın Litvinoff zamanında Karadeniz Paktında olduğu, fakat Balkan ülkelerinin 

Almanya’nın ters reaksiyonundan korkarak muhalefet etmeleri nedeniyle sonuç 

alınamadığı,  Almanya ve Sovyetler Birliğinin, Balkanlarda kendi statükolarının ve 

güvenliklerinin devam etmesi için küçük devletlerle anlaşmasıyla birlikte, Berlin’in 

Güneydoğu Avrupa Devletleri arasında istikrarı sağlayacak her çözümün ve anlaşmanın 

uygulanmasının Avrupa’nın bu bölgesine ticaretin gelişmesi için bir fırsat yaratacağını 

düşündüğü hususlarına yer verilmişti.708 

Eston basınında Türk kadını, Ankara’nın başkent oluşu, halifeliğin kaldırılması, 

şapka kanunu, Hatay meselesi, Türkiye’nin İngiltere, Fransa ve Rusya ile olan ilişkileri 

vb. sosyal ve siyasi alanda bazı haberler çıkmıştı. Estonya basını, Atatürk’ü ve onun 

başarısının meyvesi olan Türk devrimini yakından takip etmekteydi. İki ülkenin Turani 

geçmişi kapsamında yakın siyasi, ekonomik ve kültürel ilişki kurulması iki ülke liderleri 

tarafından açıkça istenmekteydi. Bu irade beyanı çerçevesinde, iki ülkenin kültürel, 

ekonomik ve siyasi ilişkilerinin gelişmesinin bir yansıması olarak Eston basını, Türk 

basının da olduğu gibi, Türkiye’nin sosyal siyasi ve ekonomik hayatındaki gelişmeleri 

yakından takip etmekteydi. İki ülke basınının kurulan siyasi ve ekonomik ilişkileri 

geliştirmeye olumlu katkı sağladığı görülmekteydi. Eston basınının, özellikle Türkiye’nin 

Estonya’yı resmi olarak tanımasını, Nuri Batu’nun siyasi mümessili olarak 

                                                           
708 “Türgi-Vene läbiraakimised Moskvas. Tuleb Mustamere pakt?” (Türkiye ve Rusya arasındaki 

Moskova’da yapılan görüşmeler, Bir Karadeniz Paktı olacak mı?), Paevaleht 01 Ekim 1939, s.2. 
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görevlendirilmesini, Türkiye’nin ekonomik potansiyelini ve Atatürk’ün vefatını yakından 

takip ettiği görülmekteydi. 

 

 

2.8. DİĞER SOSYAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER 

 

Estonya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin varlığını gösteren fakat bir 

başlık altında toplanamayan bazı olaylarda bulunmaktaydı. Bu olaylar iki ülke arasındaki 

kültürel ilişkileri yansıtması açısından önemli olduğu için iki ülke arasındaki kültürel 

ilişkilerin varlığını gösteren bu olaylara burada yer verilmişti. İki ülke basınında kültürel 

ilişkileri yansıtan haberler ve makaleler çıkmıştı. İki ülke heyetlerinin yapmış olduğu 

karşılıklı ziyaretler bulunmaktaydı. Yine iki ülkenin Turani orijinden geldiğine yönelik 

çalışma ve araştırmalar bulunmaktaydı. Enver Paşa’nın Estonya hapishanelerinde 

geçirdiği yaklaşık 6 aylık tutukluluk günleri ve iki ülkenin suçla mücadele konusunda 

işbirliği yapması gibi çabaları bulunmaktaydı. Bahse konu bu hususlar iki ülke arasındaki 

kültürel ilişkilerin varlığını göstermekteydi.  

 

2.8.1. Türk Basınında Sosyal Ve Kültürel İlişkiler 

 

 

Türkiye ile Estonya arasında sosyal ve kültürel ilişkiler Türk basınında kendisine 

yer bulmuştu, Türk basınında yer alan haberlerden bazıları şu şekildeydi. 

İstanbul yaşanan bir cinayetle ilgili olarak “İstanbul’daki Cinayetin Yalan Bir 

Aksi” başlıklı 15 Mayıs 1932 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde yer alan haberde, 

birkaç gün önce İstanbul’da bir Estonyalının 2 Türk polisini öldürdüğü, dün gece 

Zagreb’de münteşir Novosti gazetesinin bu meseleyi bin tahrif yaparak, olayı bir Ermeni 
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kahramanlığı gibi gösterdiği, kendiliğinden “Hamparsun” adını verdiği kişiye intikam 

kastıyla bu cinayeti yaptırdığını yazısında yazdığı, bu gazetecinin hayal gücüne 

söylenecek bir söz olmadığı belirtilmekteydi.709 

Estonyalı bir dansöz olan Ella İlbak’ın bir defaya mahsus gösterisinin yeri ve 

biletlerine ilişkin ilan verilmişti.710 Estonyalı bir dansöz olan Ella İlbak’ın bir defaya 

mahsus gösterisinin Saray sinemasında yapılacağı ve biletlerin 50-100-150 kuruş 

olacağına ilişkin ilan verilmişti.711  

25 Mart 1934 tarihli Akşam Gazetesinde;  Estonya başlıklı yazıda Revel’den 

(Tallinn) bir manzara fotoğrafı paylaşılarak çocuklara yönelen bir yazı kaleme alınmıştı. 

Bu yazıda, Estonya’nın Riga ve Finlandiya körfezine kadar 345 kilometre kadar uzanan 

sınırı olduğu, Estonya’nın eski Rusya’nın Batı eyaletlerinin bir parçası olduğu, 

yüzölçümünün 47.750 metrekare olduğu,  13’üncü yüzyılın başlangıcında Estonyalılar, 

“Danimarka ve Cermanyalıların istilâsına karşı” mücadele ettikleri, sonrasında “Çar 

istibdadının boyunduruğuna” girdikleri,  1816’da esaretten kurtuldukları, 1905 isyanının 

istiklâle yol açtığı, 1918’den mütarekeye kadar Almanlara karşı durdukları, 1919’da 

bağımsızlıklarına kavuştukları ifade edilmişti. Estonya’nın Cumhuriyet ile idare dildiği,  

anayaysa değişikliğine kadar yüz milletvekili, bir başvekili, 7 de bakanı var iken 

değişiklikten sonra milletvekili sayısının elliye indiği ve bir cumhur reisliği getirildiği ve 

reisicumhur seçimlerinin nisan ayında, beş sene için seçileceği dile getirilmişti.  

Estonya’nın nüfusunun 1.350.000 kadar olduğu, nüfusun % 87’sinin Estonyalı, % 7’sinin 

Rus, % 8’inin Alman olduğu, başkentinin Tallinn olduğu,  önemli şehirlerinin  “Tartu 

(bu şehirde .meşhur bir üniversite vardır), Marva, Kuresare, Paerst” olduğu,   halkının 

% 75’inin çiftçilikle geçindiği,  hububat, patates, kendirin önemli tarım ürünleri olduğu, 

                                                           
709 “İstanbul'daki Cinayetin Yalan Bir Aksi” Hakimiyeti Milliye, 15 Mayıs 1932, S.3889, s.4. 
710 “Ella İLBAK” Akşam 5 Kanunisani (Ocak) 1934, S.5476, s.4. 
711 “Ella İLBAK” Akşam, 7 Kanunisani (Ocak) 1934, S. 5478, s.4. 
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kâğıt ve tahta sanayiinin ilerlemiş olduğu, Estonya’nın 17.500 kişilik bir ordusu olduğu,  

bayrağının açık mavi, siyah, beyaz renklerinden oluştuğu, bayrakta mavi rengin üstüne 

üç altın aslandan oluşan bir armasının olduğu, Berlin’e, Varşova’ya, Stockholm’e  her 

gün muntazam uçak seferleri olduğu dile getirilmişti.712  

Estonya’da yürürlüğe giren ceza yasasına göre hapishanedeki mahkûmlara izin 

müessesesinin getirildiğine dair 17 Temmuz 1935 tarihindeki Akşam gazetesinde yer alan 

“Hapislere izin” başlıklı habere göre, Estonya’da yürürlüğe giren ceza usul yasasıyla 

tutukluluk süreleri zarfında herhangi bir şikayete sebebiyet vermeyen mahkumların 

muvakkat bir süre salıverilmelerine başlandığı bunun çerçevesinde ilk mahkum grubuna 

6 gün izin verildikten sonra mahkum grubunun kendiliğinden mahpushaneye teslim 

oldukları belirtilmişti.713 

Avrupa’daki radyo dinleme istatistiklerine göre, “ Radyo Haberleri, Kaç ev radyo 

dinliyor” başlıklı başka bir haberde Avrupa’da ve dışında radyo dinleyenlerin sayısının 

giderek arttığı belirtilerek Danimarka 568175; İngiltere 6780569; İsveç 733.190; 

Molanda 909.127; Almanya 6.142.921; İsviçre 356.866;Avusturya 527.295; Belçika 

603.860; Danzig 26.462; Norveç 157.134; Çekoslovakya 693.694; Lüksemburg13.750; 

Fransa 1.755946; Macaristan 340.117; Finlandiya 129.123; Litvanya 64569; Letonya 

20.240; İrlanda 60.000; Estonya 16.827; Sovyet Rusya 232.3000; Polonya 374.000; 

İtalya 430.000; İspanya 213.004; Romanya 10.981; Yugoslavya 66.530; Portekiz 27.895; 

Bulgaristan 9000; Yunanistan 5.000; Türkiye 6930714  gibi ülkelerdeki radyo sayıları 

verilerek, Türkiye ve Estonya’nın da aralarında yer aldığı Avrupa devletlerine ait radyo 

dinleme istatistikleri yayınlanmıştı. Bu istatistiklere göre Estonya’nın Türkiye’den 

yaklaşık 2.5 kat daha fazla radyo dinleyicisine sahip olduğu görülmekteydi. 

                                                           
712 “Estonya” Akşam, 25 Mart 1934, S.5550, s.12. 
713 “Hapishane izinleri” Akşam 17 Temmuz 1935, S.6014, s.7. 
714 “Radyo Haberleri, Kaç ev radyo dinliyor” Akşam 18 Teşrinisani 1935, S.6138, s.10. 
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Kızılay tarafından tertip edilen bebek sergisinde aralarında Estonya’nın da 

bulunduğu dünyanın değişik ülkelerinden çok farklı sayıda bebeğin sergilendiğine ilişkin 

Akşam Gazetesinde “kızılayın bebek sergisi dün açıldı” başlıklı habere göre, serginin 

açılış merasiminde Vali B. Muhiddin Üstündağ’ın hazır bulunduğu, Kızılay’ın hazırladığı 

beynelmilel bebek sergisinin çok kalabalık olduğu, Uluslararası Bebek Sergisine Filipin 

adalarından başlayarak Estonya’nın da aralarında olduğu pek çok ülkenin bebek 

gönderdiği, bebek yarışmasında birinciliği kazanan Polonya bebeğine ait 500 liralık 

ödülün Polonya Başkonsolosluğu’na verildiği Başkonsolosluğu’nda bu tutarı Kızılay’a 

geri bağışladığı belirtilmişti.715    

Estonya’da yoğun bir şekilde devam eden kış neticesinde kurtların yaptığı bir 

saldırı 30 Kanunuevvel 1936 tarihli Akşam Gazetesindeki “Kurtların Hücumu” başlıklı 

bir habere konu olmuştu. Bu haberde, Estonya’daki kışın tüm manasıyla karakış olduğu, 

kurtların sürü halinde köylere hücum ettiği, köylünün her an canını korumak için pusuda 

olduğu, kadınlar ve çocukların evlerinde titreyerek otururken erkeklerin kurtlar ile 

mücadele halinde olduğu, otuz kadar kurdun bir otogara saldırdığı, yolculardan birinin 

tabanca ile ateş etmesine rağmen hiç kurt vuramadığı, şoför ile yolcuların da demir 

çubuklarla ancak 2 kurt öldürebildiği, arkadan gelen otogar süelinin mitralyöz ile ateş 

açarak kurtları öldürdüğü belirtilmişti. 716 

Milletler cemiyeti verilerine göre hapishanelerdeki mahkum sayılarına ilişkin 5 

Eylül 1937 tarihli Akşam Gazetesinde “Hapishaneler Nüfusu” başlıklı habere göre 

Milletler Cemiyetinin açıkladığı verilere göre adliye komisyonunun 88 ülkedeki 

hapishanelerin sayısını çıkardığı, bu verilere göre İngiltere’de 100 bin kişide 29,9; 

Polonya’da 150; Almanya’da 157; Lituanya’da 162 mahpus bulunurken; en az mahpus 

                                                           
715 “Kızılayın bebek sergisi dün açıldı” Akşam 9 Ağustos 1936, S.6397, s.5. 
716 “Kurtların Hücumu” Akşam, 30 Kanunievvel 1936, S.6538. s.5. 
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100,000 de 20 ile İrlanda’da; En çok da 100,000 de 276 kişi ile Estonya’da olduğu ifade 

edilmekteydi. 717 

Estonya’da görülen farklı bir hayvan 1 Temmuz 1938 tarihli Akşam gazetesinde 

“Garip Hayvan” başlıklı haberde Estonya’da bulunan ve ön ayakları at ayağı, arka 

ayakları da inek ayağı olan bir hayvan yaşadığı belirtilmekteydi.718 

Estonya’daki hava durumuyla alakalı olarak 29 Temmuz 1939 tarihli Akşam 

Gazetesinde “Şimali Estonyada fırtına” başlıklı 28 Nisanda Tallinn’den (AA) bildirilen 

habere göre; Kuzey Estonya’da meydana gelen fırtınanın pek çok yerleşim yerini tahrip 

ettiği belirtilmişti.719 Yine 12 Ocak 1940 tarihli Akşam gazetesinde “Estonyada müthiş 

soğuklar” başlıklı 11 Ocakta Riga’dan bildirilen habere göre, Estonya’da o tarihe kadar 

görülmemiş müthiş bir soğuk havanın hakim olduğu termometrelerin sıfırın altında 41 

dereceye kadar düştüğü, pek çok kişinin çetin kış şartları nedeniyle hayatını kaybettiği 

bildirilmekteydi.720  

Mayına çarparak batan Eston gemisinin batışının aktarıldığı 15 Ocak 1940 tarihli 

Akşam Gazetesindeki “Bir Estonya vapuru battı” başlıklı (14 Ocakta Tallinn’den (AA) 

bildirilen) habere göre, Koster isimli 5200 tonluk Estonya vapurunun mayına çarparak 

İsveç’in Moella limanı civarında battığı, mürettebatın 2 sandal vasıtasıyla gemiden 

ayrıldığı, ancak sandallardan birinin karaya ulaşamadığı, kaybolduğu belirtilirken, 400 

tonluk Vega ismindeki bir diğer vapurun, Sovyet savaş gemisi tarafından durdurulduğu, 

gemide yapılan arama neticesinde gemi Sovyetler kontrolündeki Baliskiye’ye sevk 

                                                           
717 “Hapishaneler Nüfusu” Akşam 5 Eylül 1937, S.6784, s.5. 
718 “Garip Hayvan” Akşam 1 Temmuz 1938, s.12. 
719“Şimali Estonyada fırtına” Akşam 29 Temmuz 1939, S.7460, s.5. 
720 “Estonyada müthiş soğuklar” Akşam 12 Ocak 1940, S.7625, s.1. 
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edildiği, gemide Finlandiya’ya yardıma giden gönüllü Estonyalıların olduğunun 

değerlendirildiği bildirilmekteydi. 721 

Yabancıların Estonya’da çalışabilmesine ilişkin gerekli şartların yer aldığı 30 

Temmuz 1940 tarihli Akşam Gazetesindeki “Yabancılar izin almadan Estonyadan 

çıkamıyacaklar” başlıklı (30 Temmuzda Tallinn’den (AA) bildirilen)  habere göre, 

yayınlanan bir kararnameye göre polisten izin almadıkça yabancıların Estonya’yı terk 

edemeyeceği, bu yasağın konsolosluk ve elçilik personellerini kapsamayacağı 

belirtilmekteydi.722   

Görüldüğü üzere, Türk basınında politik olayların dışında, Estonya hakkında bazı 

haberler çıkmıştı. Bu haberlerde, Estonya’da yaşanan çetin kış şartlarından, kurt 

saldırılarından, Eston vapurlarının batmasından, daha önce görülmemiş bir hayvana kadar 

pek çok konuda bazı bilgilere yer verilmekteydi. Bu bilgiler Türk kamuoyunun Estonya 

kamuoyuna ait sosyal ve gündelik hayata dair haberleri yakından izlemesini sağlamıştı. 

Böylece Türk kamuoyu iki ülke arasındaki kültürel etkileşime katkı sağlamıştı. 

 

2.8.2.Enver Paşa’nın Eston Hapishanelerindeki Günleri 

 

Enver Paşa, Almanya’da bulunduğu dönemde, Bolşeviklerin önde gelen 

isimlerinden, Karl Radek aracılığıyla Lenin Hükümeti ile temas kurmuştu. Radek, Enver 

Paşa’nın Anadolu’daki milli mücadele için yardım talebinde bulunacağını, bu talebin 

gerçekleşmesi ve Bolşeviklerin destek vermesi karşılığında Enver Paşanın Hindistan’da 

İngilizlere karşı mücadeleye katılmasının istenebileceğini düşünmekteydi. Radek, Enver 

                                                           
721 “Bir Estonya vapuru battı” Akşam 15 Ocak 1940, S. 7628, s.2. 
722 “Yabancılar izin almadan Estonyadan çıkamıyacaklar” Akşam 30 Temmuz 1940, S.7822, s.1. 
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Paşayı Bolşeviklerle bu konuda görüşme yapmak üzere Moskova’ya gitmeye ikna 

etmişti.723 Enver Paşa bu niyetle birkaç defa Moskova’ya gitmeye çalışmış ancak başarılı 

olamayanınca, Bahaddin Şeker Bey ile birlikte Mayıs 1919 tarihinde uçak ile Moskova’ya 

hareket etmiş uçak yolcu listesine Ali Bey ismi ile kaydolmuştu. Ancak kendisi şüpheli 

olarak değerlendirilmiş uçaktan indirilerek Kovno Hapishanesine konmuştu. Kısa bir süre 

sonra Almanya’ya dönmesi şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak Enver Paşa yine 

Moskova’ya gitmeye çalışmıştı, kiraladığı uçak ile Moskova’ya hareket etmiş ancak 

Uçak Riga’ya indiğinde, kendisinin vizesi olmadığı için tutuklanarak Volmar 

Hapishanesine getirilmiş, sonrada Osmanlı’nın Başkomutan vekili olduğunu kanıtlayınca 

serbest bırakılmıştı.724  

12 Kânunusani 1933 tarihli Akşam Gazetesinde Amil isimli yazar tarafından ele 

alınan “İttihat ve Terakkinin son günleri” başlıklı yazıda Enver Paşanın uçak ile 

Moskova’ya gidişi sırasında uçağın Estonya’da durup yakıt ikmali yaptığı anlatılırken, O 

dönemde Estonya’da Bolşevizm’in ilan edildiği, Estonya’nın her tarafının adeta şiddetli 

bir Bolşevizm idaresi altına girdiği, halkın bu idare karşısında adeta “inlediği” büyük 

çiftliklere, arazilere sahip olan Alman kontlarının Estonya’nın asilzade kesimini 

oluşturduğu, bunların Bolşevizm’den sonra yakalanarak idam edildikleri, Bolşevik 

Estonların adeta Alman asilzadelerinden ihtilal öncesinin intikamını almakta oldukları, 

Estonyalı Bolşeviklerin, Enver Paşa’nın uçak ile seyahat etmekte olduğu görülünce onu 

bir Alman kontu sanarak Enver Paşayı tutuklayarak Reval kentine gönderdikleri 

hususlarından bahsedilmişti.725   

Enver Paşa’nın hapsedildiği Reval’deki hapishanenin eskiden Almanlar 

tarafından Estonyalıları hapsetmek için yapıldığı, Bolşevik Estonların Enver Paşaya 

                                                           
723 Tolga Savaş, Enver Paşa, Kamer Yayınları, İstanbul, 2016,s.211; 
724 Savaş, a.g.e.,s.212. 
725 Amil, “İttihat Ve Terakki’nin Son Günleri” Akşam, 12 Kanunisani1933, Tefrika 21, S.5123,Yıl 15, 

s.5. 
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tevkifat için çiftlikte bir çalışana tokat atma suçunu atarak yargılayıp idam etmek 

istedikleri, Enver Paşa’nın kaldığı hapishanede, sabah öğlen akşam haşlanmış yeşil 

fasulye yemeği çıktığı bildirilmekteydi. 726  

Enver Paşa’nın Estonya’da hapsedildiği Reval Hapishanesinde maddi sıkıntıların 

üstesinden gelmek için ressamlık yaptığı, ressamlıktan gelen para ile hariçten yemek 

temin edebildiği, bir Alman kontu olduğu düşünülen Enver Paşa’nın ressamlık 

kabiliyetinin hapishanede ün saldığı, bu çerçevede hapishane müdürü ailesinin resmini 

yapması için Paşa’yı evine davet ettiği, bu esnada Estonya ile Almanya arasında 

imzalanan sulh neticesinde esir mübadelesi yapılmasının hükme bağlandığı ve 

nihayetinde Enver Paşanın Almanlara teslim edilerek Estonya’daki mahpusluk günlerinin 

son bulduğu belirtilmişti.727 

Osmanlı Ordusunun eski genelkurmay başkanı Enver Paşa, Rusya Dışişleri 

Bakanı Karl Radek’in daveti üzerine, Almanya’dan Moskova’ya gitmek için uçak ile 

çıktığı seyahatlerin ikisinde de o zamanki Estonya’da bulunan hapishanelerde bir süre 

tutuklu kalmıştı. Kendisinin Almanca’ya olan hakimiyeti onun, Almanların Eston halkına 

geçmişte yaptığı zulüm nedeniyle Eston halkı tarafından sevilmeyen bir Alman kontu 

zannedilmesine neden olmuştu. Bu durumda Enver Paşa’nın talihsiz günler geçirmesine 

neden olmuştu. 

 

2.8.3.Türk Ve Eston Heyetlerinin Karşılıklı Ziyaretleri 

 

 

Estonyalıların ve Türklerin karşılıklı ziyaretlerine bakılacak olursa; Estonyalılar 

ve Türkler resmi görevli olarak, turist ya da spor müsabakasına katılmak için karşılıklı 

                                                           
726 Amil, “İttihat Ve Terakki’nin Son Günleri”, Akşam, 13 Ocak 1933, s.5.   
727 Amil, “İttihat Ve Terakki’nin Son Günleri”, Akşam 14 Ocak 1933, s.5.  
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olarak ziyaretler gerçekleştirmişlerdi. Bu çerçevede, 1928 yılında İstanbul’da İstanbul 

Polis Teşkilatı ziyaret edilmiş olup, Polis şefi İstanbul’da bir polis olarak çalışmak 

başlıklı bir röportaj vermişti. Bunun yanında 1929 yılı bahar ayında Estonya Telgraf 

İşletmesi Ajansının yöneticileri İstanbul’da bir konferansa katılmış ve konferansa 

katılanlar konferans kapsamında Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanı 

Dr. Tevfik Rüştü Bey, Gazi Çiftliğinde yani o zamanki adıyla Cumhurbaşkanlığı 

çiftliğinde gazetecilerle bir araya gelmişti. 728 Estonya Telgraf İşletmesi yöneticileri 25 

Mayıs 1929 tarihinde İstanbul’da Tarabya Sümer Palas’ta başlayan “Beynelminel 

Ajanslar Konferansına” katılmışlardı.729 

4-7 Ağustos 1931 tarihinde Finlandiya, Estonya, Litvanya ve Letonya’nın Merkez 

Öğrenci İşleri Bürosu Yetkilileri Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu delegasyona 

10 Eston delege katılmıştı. İstanbul’daki bu ziyarete genel olarak, şehrin görülecek 

yerlerinin gezilmesi şeklinde olmuş, ancak delegasyon İstanbul Üniversitesi kütüphanesi 

ile el yazmaları müzesini de gezmişti. Ve delegasyona resepsiyon verilmesi işini 

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu Ernst Veberman üstlenmişti.730  

 

2.8.4.Türkiye İle Estonya Arasında Suçla Mücadelede Bilgi Paylaşımı 

 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin Estonya Dışişlerine gönderdiği 22/1 sayılı ve 3 

Ekim 1935 tarihli yazıya göre,  dünya siyaseti üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek 

girişimlerde bulunan örgütler bulunduğu, bu suç örgütlerine bireysel olarak bağlı kişiler 

devlet adamlarına karşı saldırı hedefleri taşıdığı, geçmiş tecrübelerin de gösterdiği gibi, 

                                                           
728 Türkiye cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e.,s.44. 
729 “Beynelminel Ajanslar Kongrası”, Cumhuriyet, 26 Mayıs 1929, S.1811, s.1-2. 
730 Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e., s.44 
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bu amacı taşıyan suç örgütü üyeleri bu amaçlarını gerçekleştirmede bazen başarı 

sağladıkları, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, tüm dünya devletlerinin çıkarlarını koruma 

adına, sadistçe yaklaşımların bastırılmasına ve önlenmesine yardımcı olmak amacıyla 

diğer ülkelerin polis teşkilatları ile iletişim halinde olarak şüphelilerin ve şiddet 

uygulayan terörist, anarşistlerin hangi örgüte mensup oldukları, tabiiyeti, ırkı, adresi 

fotoğrafları, kimlikleri ve nihayetinde isimlerini paylaşmaya hazır olduğu, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin Estonya Hükümeti’nin mütekabiliyet esasına göre aynı bilgileri 

Ankara’da bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşmak niyetinde olup olmadığı 

hususlarında Eston makamlarından cevap beklendiği belirtilmekteydi. Bir nota 

gönderilerek polis teşkilatları arasında suçlulara ait bilgilerin paylaşılması için 

Estonya’nın iş birliği içerisinde olup olmayacağı konusu Estonya Dışişleri Bakanlığına 

sorulmuştu.731 

Türkiye Cumhuriyetinin bu talebi, Tallinn’deki büyükelçiliği vasıtasıyla Estonya 

Dışişleri Bakanlığı’na iletilmişti. Estonya Dışişleri Bakanlığı ise konuyu Estonya İçişleri 

Bakanlığı’na iletmek amacıyla 9 Ekim 1935 tarihli yazı yazarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Tallinn’de bulunan Büyükelçiliği’nden alınan yazıda, Türk Devletinin terörizmin 

bitirilmesi ve ülke vatandaşlarının güvenliğini sağlamak, şüpheli ve suçlulara karşı ülke 

vatandaşlarını korumak amacıyla diğer ülkelerin istihbarat teşkilatları ile bu türden 

suçluların isim, adres, ırk, uyruk, vs. gibi bilgilerini diğer ülkelerin polis ve istihbarat 

birimleri ile paylaşma amacı çerçevesinde ülkeleri işbirliğine davet ettiği, bu çerçevede, 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, karşılıklılık ilkesine göre Estonya Polis Teşkilatının 

böyle bir bilgi paylaşımı iş birliğini kabul edip etmediği hususunu öğrenmek istediği 

belirtilmişti.732   

                                                           
731 EDA, Belge No era0957_014_0000253_0004_m 
732 EDA, Belge No era0957_014_0000253_0005_m 



343 

 

Estonya İçişleri Bakanlığı konunun değerlendirilmesi amacıyla bu talebi polis 

teşkilatına sevk ederek konunun polis teşkilatı tarafından ele alınmasını istemişti. Polis 

Teşkilatı tarafından yapılan değerlendirme sonucu İçişleri Bakanlığı’na gönderilen 28 

Ekim 1935 tarihli 876 sayılı yazıda; 9 Ekim 1935 tarih ve 123-p sayılı yazıya cevap 

olarak; İçişleri Bakanlığı’nın ilgili yazıda belirtilen suçluların ismi, kimlikleri, ırkları, 

fotoğrafları, ait oldukları grup gibi bilgilerin Türk Polisi ile paylaşılmasının Estonya 

Devletinin güvenliği için pekte muhafazakar bir yöntem olmadığı düşüncesinde 

olunduğu, terörist faaliyet içerisindeki şüpheli ve suçlu kişilerin faaliyetlerini Estonya’ya 

yönelteceklerinin veya Estonyalı birisinin bu tür gruplar içerisinde olabileceği hususunun 

pek inandırıcı olmadığı belirtilerek, Türkiye Cumhuriyeti Polis Teşkilatı ile suçlular ile 

teröristlerin bilgilerinin paylaşılması hususunda iş birliğine şu an için gerek olmadığı, 

ancak Bakanlığın Türk Hükümeti’nin bir teklifine karşı bir teklif sunma niyetinde olması 

durumunda, Estonya İçişleri Bakanlığı’nın Türk Hükümeti’nin kendi güvenliği için 

gereken bilgileri talep etmesi durumunda uygun olduğunda gerekli bilgileri 

sağlayabilecek imkana da sahip olduğunu bildirmişti.733 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Estonya’da bulunan Büyükelçiliği vasıtasıyla 

Estonya Dışişlerine gönderdiği 24 Ocak 1936 tarihli nota yazısında, 3 Eylül 1935 tarihli 

teröristler ile terörist gruplar ve faaliyetleri hakkında istihbarat paylaşımı hakkındaki 

notaya verilecek cevabın nazikçe hızlandırılmasını talep eden, bir nota ile işbirliği 

talebine verilecek cevabın bir an önce verilmesini talep etmişti.734 

Türkiye’nin bu tenkit yazısı üzerine Estonya Dışişleri Bakanlığı Türkiye 

Cumhuriyetinin Tallinn Büyükelçiliği’ne gönderdiği 5 Mart 1936 tarih ve 1019 sayılı 

nota ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin 170/3 ve 24 Ocak 1936 tarihli notalarına 
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cevap olarak; Estonya Polis Teşkilatının prensip olarak, karşılıklılık ilkesine göre Türk 

Polis Teşkilatı ile iletişimde olmaya hazır olduğunu, bu çerçevede eğer, Türk polis 

teşkilatından bir terörist ve terörist grup hakkında Estonya polisinden bir malumat talep 

edildiğinde Estonya Polisinde haiz olan bilgilerin paylaşılması hakkında Estonya 

Polisinin Türk Polisi ile iletişime açık olacağı belirtilmişti.735 Estonya, genel olarak suç 

ve suçun önlenmesi ve bu çerçevede örgütler ve örgüt üyeleri ile suçluların spesifik 

bilgilerinin paylaşılması hususlarını kabul etmeyerek, olay çerçevesinde aranan suçlu 

terörist vs. hakkında Estonya polisinde olan bilgilerin paylaşılması konusunda iletişime 

açık oldukları bildirilmişti. Estonya genel bir bilgi paylaşımı yerine olay bazlı bilgi 

paylaşımı konusunda Türkiye’ye yardımcı olacaklarını belirtmişlerdi. 

Estonya ile Türkiye arasında uluslararası terörün ve anarşinin engellenmesi 

hususunda Türkiye’nin terörizmin bitirilmesi ve ülke vatandaşlarının güvenliğini ve 

şüpheli ve suçlulara karşı ülke vatandaşlarını korumak amacıyla diğer ülkelerin istihbarat 

teşkilatları ile bu türden suçluların isim, adres, ırk, uyruk, vs. gibi bilgilerini diğer 

ülkelerin polis ve istihbarat birimleri ile paylaşma amacı çerçevesinde ülkeleri işbirliğine 

davet etmişti. Estonya devleti, kendisine yönelen bir terör tehdidi ve vatandaşlarının 

böyle bir gruba dahil olabileceği ihtimalinin olmadığını belirtmekle birlikte, gerektiği 

zaman Türkiye’nin bu kapsamda isteyeceği bilgilere cevap verileceği belirtilmişti.  

 

2.8.5.Türkiye İle Estonya Arasında Posta, Telgraf, Vatandaş Giriş ve Çıkışları 

Hakkında İstatistikler 

 

Estonya Türkiye ile olan sosyal ilişkileri kapsamında, özellikle ticaret ve 

seyrüsefain antlaşmalarında bir ülke vatandaşının diğer ülkedeki ikamet durumuna ve bu 
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ülkedeki gelir getirici faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler sonrası ekonomik ilişkilerle 

birlikte artan beşeri ilişkiler çerçevesinde, Türkiye’ye yaptığı posta gönderimlerini, Türk 

vatandaşlarının giriş çıkış sayısını ve karşılıklı gönderilen ve alınan telgraf sayılarını kayıt 

altına almıştı. Bu kapsamda, Estonya arşivlerinden temine dilen 1933-1939 yılları 

arasındaki istatistiklere bakarak iki ülke arasında ekonomik ilişkiler çerçevesinde bir 

beşeri ve sosyal ilişkilerin kurulduğu görülebilmekteydi. Söz konusu istatistiklerin 

bazıları şu şekildeydi.  

1933 yılı Ağustos ayında Estonya ile Türkiye arasındaki telegram yani telgraf 

iletiminde; Türkiye’ye giden 522 kelimelik 43 telgraf, Türkiye’den gelen 609 kelimelik 

57 telgraf ve toplamda 100 telgraf ve 1131 kelimelik telgraf trafiği gerçekleşmişti. 736 

1935 Yılı Kasım-Aralık ayında Estonya’ya 5 Türk vatandaşı giriş, 3 Türk 

vatandaşı da çıkış yapmıştı.737 1935 Yılı Eylül ayında Estonya’ya 7 Türk giriş yapmıştı.738 

1935 yılı Kasım ayı verilerine göre, 1934-1935 yıllıları arasında 25 tane teminat 

ve referans mektubu, 1519 normal posta, 4 tane kıymet takdiri, 1 koli olmak üzere toplam 

1549 posta Estonya’dan Türkiye’ye gönderilmişti. Estonya’dan Asya Türkiye’ye 

(Anadolu’ya olduğu tahmin edilmektedir) ise 533 normal posta gönderilmişti. 1935 yılı 

Kasım ayı verilerine 1934-1935 yıllıları arasında göre, Türkiye’den Estonya’ya 232 

kelimeden oluşan 22 telgraf gönderilmişti. Estonya’dan Türkiye’ye ise 262 kelimeden 

oluşan 21 adet telgraf gönderilmişti. 1934 yılında Estonya’ya 14 Türk gelirken, 11 Türk 

Estonya’dan ayrılmıştı. 1935 yılı Mart-Temmuz döneminde 7 Türk Estonya’ya giriş 

                                                           
736 Bureau Central De Statistique De L'esthonie (BCSE ), Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus. 

Commerce Exterieur de l’Estonie. 1933. Tallinn, 1934. No:144(11) Sayfa 575, Tablo 52; 

http://www.digar.ee/id/nlib-digar:116596 
737  BCSE, Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus. Commerce Exterieur de l’Estonie adlı yayının 

Tallinn, 1936 yılı basımına bakıldığında, BCSE, No;170 (1),s.58. 
738 BCSE, Bureau Central De Statistique De L'esthonie, Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus. 

Tallinn, 1935. No168 (11), s.589, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134654. 

http://www.digar.ee/id/nlib-digar:116596
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yaparken, 4 Türk de Estonya’dan çıkış yapmıştı.739  Genel olarak 1935 yılında 27 Türk 

vatandaşı Estonya’ya gelmiş 20 Türk vatandaş Estonya’dan çıkış yapmıştı.1936 yılında 

ise 27 Türk vatandaşı Estonya’ya gelmiş 10 Türk vatandaş Estonya’dan çıkış yapmıştı.740  

 

Estonya’nın 1936 yılı Ekim ayına göre 1935-1936 yıllarında yurtdışına gönderdiği 

posta malzemeleri istatistiğine göre; 1935-1936 dönemde toplam 1472 adet normal posta; 

27 adet mektup veya mektuba cevap olmak üzere toplam 1499 adet posta göndermişti.  

Yine aynı dönemde 4 adet ve miktarı 122 olan menkul kıymet sigorta primi ve teminat 

mektubu olarak ve 2 adette koli göndermişti. Yine aynı dönemde radyo üzerinden 1935-

1936 yıllarında Estonya’ya Türkiye’den 4 adet ve toplamda 56 kelimelik telgraf gelmişti. 

1936 yılı Ekim ayı verilerine göre 1935-1936 yıllarında vergilendirilmiş telgraf gönderme 

ve alma istatistiğine göre; Türkiye’ye gönderilen 194 kelimelik 17 telgraf ve Türkiye’den 

alınan 374 kelimelik 30 telgraf olmak üzere toplamda 47 telgraf ve 567 kelimelik telgraf 

vergilendirmeye tabi tutulmuştu.741 1936 yılı Kasım-Aralık aylarında 1936 yılında 

Estonya’ya 4 tane Türk vatandaşı girmiş 4 tane Türk vatandaşı çıkış yapmıştı. 1937 yılı 

Mart-Kasım döneminde Estonya’ya 30 Türk girmiş, 27 Türk çıkış yapmıştı. 1937 yılı 

Ekim ayı verilerine göre 1936-1937 yıllarında yurtdışına gönderdiği posta malzemeleri 

istatistiğine göre; Estonya Türkiye’ye 1358 adet normal posta; 28 adet referans mektubu, 

mektup veya mektuba cevap, 2 adet ve miktarı 1133 olan menkul kıymet sigorta primi ve 

teminat mektubu, 4 adet de koli olmak üzere 1392 adet posta göndermişti. Aynı dönemde 

                                                           
739 BCES Bureau Central De Statistique De L'esthonie , Commerce Exterieur de l’Estonie adlı yayının 

Tallinn, 1935 yılı basımına bakıldığında;   

BCSE No167(10), s.510, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134653. 

BCSE, No167(10), s.515, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134653.  

BCSE, No162(5), s.275, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134649.  

BCSE,  No164(7)-165 (8), s.498 https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134651.  

BCSE,  No160(3), s.155, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134647. 
740BCSE,Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus. Commerce Exterieur de l’Estonie adlı yayının 

Tallinn,1937yılı basımına bakıldığında, 

BCSE, No184(3), s. 116 https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134671. 

BCSE , No184(3), s.116 https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134671 
741BCSE, Commerce Exterieur de l’Estonie 1936. No178(10), s.530, 533, 535 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134665.  

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134653
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134653
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134649
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134651
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134647
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134671
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134671
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134665
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Türkiye’nin Asya kıtasındaki kısmına Estonya’dan 458 adet normal posta; 29 adet 

referans mektubu, mektup veya mektuba cevap olmak üzere toplam 482 adet posta 

göndermişti. Yine 1937 yılı ekim ayı verilerine göre; 1936-1937 yıllarında telgraf 

gönderme ve alma istatistiğine göre; Radyo üzerinden Estonya’ya Türkiye’den 9 adet ve 

toplamda 90 kelimelik telgraf gelmişti. 1936-1937 yıllarına göre telgraf gönderme ve 

alma istatistiğine göre; Estonya’dan Türkiye’ye gönderilen 86 telgraf ve 977 kelime ile 

Türkiye’den alınan 126 telgraf ve 2435 kelime olmak üzere toplamda 212 telgraf ve 3412 

kelime vergilendirmeye tabi tutulmuştu.742  

1937-1938 yıllarında 1937 yılı Ekim ayı verilerine göre yurtdışına gönderdiği 

posta malzemeleri istatistiğine göre; Estonya Türkiye’ye 1937-1938 dönemde toplam 

2.200 adet normal posta; 493 adet referans mektubu, mektup veya mektuba cevap ve 5 

adette koli  olmak üzere toplam 2698 adet posta göndermişti. Aynı dönemde Türkiye’nin 

asya kıtasındaki kısmına 597 adet normal posta; 65 adet referans mektubu, mektup veya 

mektuba cevap ve 3 koli olmak üzere toplam 665 adet posta göndermişti. 1938 yılı Ekim 

ayı verilerine göre Estonya Türkiye’ye 1937-1938 dönemde toplam 1000 kelimelik 164 

telgraf gönderirken; Türkiye’den 2530 kelime tutarında 176 telgraf alınmıştı. 1938 Yılı 

Ocak-Kasım döneminde, Estonya’ya 45 Türk vatandaşı girmiş 42 Türk vatandaşı çıkış 

yapmıştı.743 1939 yılı Mart ayı verilerine göre 1937-1938 döneminde, 55 Türk giriş 

                                                           
742BCSE, Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus. Commerce Exterieur de l’Estonie adlı yayının  

Tallinn, 1937 yılı basımına bakıldığında ;  

BCSE, No182 (1), s.43, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134669.  

BCSE, No183(2),s.98, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134670.  

BCSE,No185(4), s.208.  https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134672.  

BCSE, No187(3), s.326. https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134674.   

BCSE, No188(7)-189(8), s.27. https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134675.   

BCSE, No191(10), s. 551, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134677.  

BCSE, No192(11), s.614, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134678.  

BCSE, No193(12),s. 690, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134679.  

BCSE,  No191(10), s.520, 524,526 https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134677. 
743 BCSE, Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus. Commerce Exterieur de l’Estonie adlı yayının  

Tallinn, 1938 yılı basımına bakıldığında,  

BCSE, No 200(7)-201(8),s. 409, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134694.  

BCSE,No;203(10), s. 508, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134697.  

BCSE,No,203(10),s.514, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134697. 

BCSE,No, 204(11),s.591,https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134699.  
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yapmışken, 50 çıkış yapmıştı.1939 yılı Nisan-Ağustos döneminde Estonya’ya 25 Türk 

girmiş 15 Türk çıkmış yapmıştı.1939 yılı Ekim ayına verilerine göre 1938-39 döneminde 

Estonya’dan Türkiye’ye 2341 normal, 426 teminat mektubu, referans mektubu ve mektup 

cevabı, 3 koli olmak üzere 2770 posta gönderilmişti. Estonya’dan Türkiye’nin Asya’da 

kalan kısmına 635 normal, 56 teminat mektubu, referasn mektubu ve mektup cevabı, 2 

koli olmak üzere 693 posta ve 900 gr ağırlığında bir hava postası da gönderilmişti. 1939 

yılı Ekim ayına verilerine göre 1938-39 döneminde Türkiye’den Estonya’ya 3082 

kelimeden oluşan 252 telgraf gelirken Estonya’dan Türkiye’ye 5078 kelimeden oluşan 

285 telgraf gelmişti.744  

Bahse konu verilerden anlaşılacağı üzere, Türkiye ile Estonya arasında posta, 

telgraf gibi iletişim kanalları ile kurulan bir etkişelim bulunmaktaydı. Yine, Türkiye ile 

Estonya vatandaşları iki ülkeye karşılıklı geliş gidiş yapmışlardı. İki ülke arasındaki 

posta, telgraf ve karşılıklı giriş çıkışların yaşanması iki ülke arasında yapılan 1928, 1929 

tarihli ticaret ve seyrüsefain antlaşmasıyla iki ülke vatandaşının diğer ülkede mukim olma 

ve yaptığı işle ilgili düzenlemeler yapılmasıyla birlikte, kişilerin diğer ülkede 

karşılaşacakları durumun netlik kazanmasıyla arttığı söylenebilmekteydi. Yine, 1935 ve 

1937 tarihli ticaret ve kliring antlaşmaları sonucunda artan ticaretle aynı doğrultuda, iki 

ülke arasındaki ticari işlemlere bağlı olarak iletişim ve karşılıklı geliş ve gidişler gibi 

ikincil alanlarda da bir artışa neden olmaktaydı. İki ülke arasında yapılan bu antlaşmaların 

ticareti geliştirdiği, buna bağlı olarak da haberleşme ihtiyacının artığı, bu 

                                                           
BCSE,No 205(12),s.655,https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134701.  

BCSE,No198(5), s.268, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134690.  

BCSE, No196(3)s. 155,https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134686.                 
744 BCSE, Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus, Commerce Exterieur de l’Estonie adlı yayının, 

Tallinn, 1939 yılı basımına bakıldığında,  

BCSE, No:215 (10),s.527,https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134712.  
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haberleşmeninde posta, telgraf ve geliş ve gidişler şeklinde gerçekleştiği 

söylenebilmekteydi. Zira gönderilen mektuplara bakıldığında, referans mektubu, kıymet 

takdiri ve poliçe v.b olduğu dikkate alındığında ticari bir ilişkinin varlığı ve buna bağlı 

bir haberleşme ihtiyacının ortaya çıktığı görülmekteydi. İki ülke arasında yapılan gerek 

ticaret ve seyrusefain antlaşmalarının ve gerekse de ticaret ve kliring antlaşmalarının 

ticareti artırdığı, artan ticaretle de birlikte insanların telgraf, ve posta yoluyla  iletişim 

ihtiyaçlarını  karşıladığı, yine ticari işler nedeniyle karşılıklı olarak geliş ve gidişler 

yapmalarına neden olduğu, böylece ekonomik ilişkilerin sosyal bir ilişki oluşmasına da 

neden olduğu akla gelebilmekteydi. Bu istatistiklere göre Türkiye ile Estonya arasında 

beşeri bazda ekonomik ve sosyal ilişkilerin var olduğu, iki ülkeden ticari ve sosyal olarak 

ülkeye giriş çıkışlar bulunması, posta, koli, teminat mektubu ve telgraf alıp verme gibi 

ilişkilerin bulunması, iki ülke arasında eskiye dayanan ticari temelli sosyal ilişkilerin var 

olduğunu göstermekteydi. 

 

2.8.6.Türkiye İle Estonya Arasındaki Turani İlişki  

 

Turan kavramı, bir bölge veya bazı dillerin konuşulduğu alan olarak 

değerlendirilirken, diğer yandan ise etnik, politik ve kültürel etkileşim alanı olarak da ele 

alınmaktaydı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Turan ifadesinin “Avroasya” işlerinin 

konsepti ile meşgul olduğunu ve bu fikrinin Turan milletlerinin Rusya ve Ukrayna 

bölgesindeki akrabaları ile iletişime geçerek Avroasya bölgesinde Turani halkların 

kurtulması amaçlamaktaydı. Böylece, “pan-turansist” “antigeman/salvik/Batılı” kavramı 

ortaya çıkmıştı.  Bunun yanında pan-turanist söylemin bu politik anlamının dışında Türk 

milletinin dünya üzerindeki bütünleşmesinin politik konsepte bağlı olmadan, bu 

bütünleşmede tarih, dil ve kültüre dayanan bir bütünleşme anlamı da taşımaktaydı. Bu 
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çerçevede Panturanizm’in bir coğrafya ile sınırlandırılamayacağını belirtmişti. 745 Diğer 

yandan Turanı ırksal olarak da ele alanlar bulunmaktaydı. Finli bilim adamları Aira 

Kemilainen ve Pekka Isakson tarafından ortaya atılan teoriye göre Estonyalılar Baltık-Fin 

dil ailesi denilen grubun Fin-Uygur dil ailesinden gelmekteydi. Dil temelli bu teori ırk 

konusundaki tartışmalarda önemli bir yer tutmaktaydı.746 

 Turanı ırksal olarak ela alan bir görüşte, Türkleri Moğollar gibi sarı ırktan 

sayarken bazıları da Kafkas halkları gibi beyaz ırktan saymaktaydı. Irk üzerinden Turan 

fikri kendisini sınırlar ötesi bir kavram yapmaktaydı.747  Turancılık, fikrine ırk üzerinden 

gidildiğinde de, Türklerin ırksal olarak hem sarı hem beyaz ırktan oldukları gibi bir 

kavram ortaya çıkarmıştı. Bu da Turanı ırksal olarak ele almanın tam olarak doğru bir 

yaklaşım olmayacağını göstermekteydi. Bu yönüyle Turancılığı ırksal veya coğrafi alan 

üzerinden değerlendirmek yerine dil ve kültür başta olmak üzere sosyal etkileşim 

üzerinden değerlendirmek daha anlamlı olabilmekteydi.  

Bu çerçevede,  Estonya Turan coğrafyasının kültürel bir uzantısı olarak kabul 

edilirken; diğer yandan ise büyük güçlere karşı bir direnişin bir parçası olarak daha çok 

stratejik bir duruşla Turani kabul edilmekteydi. Estonya, Estonyalı kimliğini bozulmadan 

muhafaza edebilmişti. Estonya için politik olaylarından daha önemli olan, Estoncanın 

devam etmesini sağlamak, belki de eğitim, kültür ve yönetimde Estoncaya özel önem 

verilmesiydi.748 

Estonya’nın sahip olduğu kültürü daha iyi anlamak sadece Estonya’nın işgal ettiği 

toprak parçasının tarihini anlamakla ilgili değildi. Bununla birlikte Estonya halkının etnik 

veya aşiret geçmişindeki bağlantılarının, hem Fin-Uygur kabileleri/dili ile iyi bilinen 

                                                           
745 Özden, a.g.m, s.8. 
746 Björn M. Felder &Paul J. Weindlinf (ed), Baltic Eugenics Bio-Politics, Race and Nation in Interwar 

Estonia, Latvia and Lithuania 1918-1940, Radopi Edition, Amsterdam - New York, NY 2013. s.84. 
747 Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2005, s.24. 
748 Özden,  a.g.m., s.9. 
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etkileşimlerinde hem de Orta Çağ öncesinde diğer akraba veya komşu kültürlerle olan 

ilişkilerinde tarihsel analiziyle de ilgiliydi.   Estonya ile Türk tarihi ve milletleri arasındaki 

bağın kapsamını araştırırken ırksal veya etnik değil, dilsel ve kültürel öğelere de bakmak 

gerekmekteydi.749 

Zira Fransız Rox’a göre, Türklerle ilgili tek tanımlama ölçütünün Türk dili 

olduğunu, Türk’ün Türk dili konuşan kişi olduğunu, bu şekilde yapılmayan Türk 

tanımının geçersiz ve eksik olduğunu belirtmekteydi.750 İranlılar, Türkçe konuşan orta 

Asyalılara Turani demişlerdi. Bu çerçevede Türklüğün ne bir sınırı vardı ne de saf ırksal 

bir tanımı vardı. Türklük ve Turan “dil-kültür senteziydi.”751 Bu anlamda Turana bir sınır 

çizilecek olursa, Türkçenin farkı lehçe, şive ağızlarının konuşulduğu tüm yeryüzü 

alanlarını kapsayan büyük bir bölge olarak görmek gerekmekteydi. Bu gün böyle bir alan 

tanımı yapmak yerine, Türkçenin tüm ağız, şive ve lehçelerini konuşanlara Turani millet 

ferdi veya toplumu demenin daha uygun bir tanım olacağı düşünülmekteydi. 

Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundan gelmekteydi. Estonca ise Fin-

Uygur dil ailesinin Ural kolundan gelmekteydi. Bilindiği üzere bir dilin lehçeleri veya alt 

kolları aynı dil olarak değerlendirilmekteydi. Estonya nüfusunda da konuşulan dil dikkate 

alındığında, Estoncanın Türkçe ile aynı dil ailesinden geldiği görülecekti. Aynı dil 

ailesindeki bu işbirliği geçmişe gidildikçe daha da artıracak şekilde sosyal ve kültürel 

etkileşimi ortaya çıkarabilmekteydi. Estonca dilsel olarak Baltık/Germen ve Baltık Slav 

dillerinden farklı bir dildi. Aynı şekilde, aynı kökenleri paylaşan ve aynı dil köküne sahip 

olan uluslar varken, birbirleriyle ırk ilişkileri olmadan benzer bir kültürel bağa ve 

toplumsal geleneğe sahip uluslar da vardı. Bu şekilde, Türk ve Eston halkları arasında 

sosyal veya kültürel bir dokunuşun ya da temasın olası varlığını göstermek için bir ipucu 

                                                           
749 Özden, a.g.m., s.10. 
750 Güvenç, a.g.e., s.87. 
751 Güvenç, a.g.e., s.88. 
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sağlayabilmekteydi. Bu olasılığın doğru olması ihtimal dahilinde gözükmekteydi. Çünkü 

eski çağlardaki Estonyalılar, Türkler dahil olmak üzere Volga-Ural bölgesinden komşu 

milletlerle, hatta belki de Karadeniz’in kuzey bölgeleriyle ilişki kurmuş olabilirdi.752 Ural 

dil kolunda Fin-Ugur (Fin Est, Züryen VotyakÇermis, Mordvin, Lap); Altay dil grubunda 

ise (Macar, Vogul, Ostyak) samoyed, Türk, Mongol, Mancu-Tonguz dilleri 

bulunmaktaydı. Buna göre Estonlar Ural dil ailesinden gelirken Türkçe ise Altay dil 

ailesinden gelmekteydi.753 

Estonyalılar tarihsel süreç içerisinde, kunda nehrinin kenarına yerleşerek, burada, 

Baltık Denizinin güneyinde,  Finlandiya’nın güneyinden Polonya’ya kadar uzanan alanda 

bir kültür oluşmuştu. Bu kültürü oluşturan insan öğesinin güneyden Kafkas orjinli 

ırklardan geldiği yapılan iskelet analizlerinden anlaşılmıştı. Kesin bir kanıt olmamakla 

birlikte, Kunda Kültürünü, Fin-Uygur kabilelerinin oluşturmuş olabileceği 

söylenebilirdi.754 Estonya kabilelileri yüzyıllar öncesinde Fin-Uygur dilini konuşan 

yerlerde özellikle Ural bölgesinde yer almışlardı. Ural Bölgesinde diğer yapılarla 

etkileşime geçmişlerdi. Bu farklı yapıların içinde de Turani ve Türkçe konuşan Çuvaşlar 

gibi Avroasya nüfus da yer almaktaydı.755 Arkeolojik çalışmalara göre çömlek ve seramik 

yapma işinin Ural dağları eteklerinde yapıldığı, bu bölgede de Fin-Uygur boylarının 

yaşadığı ve bu boyların çömlek ve seramik yapabildiği ileri sürülmüştü. Bu durumda, 

Kafkaslarda çömlek seramik yapan Ural dağı eteklerinde yaşayan Fin-Uygur boylarını, 

Baltık bölgesinin (Estonya, Finlandiya) ataları sayabilmek mümkündü.756 Vatiks, 

Vespians, Karelians, Merya, Muroms ve diğer Fin-Uygur boyları doğu ve kuzey doğu 

Estonya’da yaşamıştı. Fin-Uygur özellikleri lehçede, halk geleneklerinde ve hatta 

                                                           
752 Reşat Genç, Türk Dünyası Tarihi, Kırgızistan-Manas Üniversitesi Yayınları s.15, Yardımcı Ders 

Kitapları Serisi S.7. Bişkek, 2002,s.8; ayrıca, bkz. Özden, a.g.m s.6.  
753 İbrahim Osman, Dilbilgisi Bölümleri, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara, 1933,s.8-9. 
754 Laur, Lukas vd., a.g.e.,s.14-15. 
755 Özden, a.g.m, s.7. 
756 Laur, Lukas vd., a.g.e., s.16. 
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Rusya'nın kuzeyindeki soyların antropolojisinde tespit edilebilmekteydi. Hatta Mokva 

(Moskova) isminin Fin-Uygur dilinden geldiği söylenmekteydi. Fin Uygur halkları ile 

Estonyalılar ile birlikte Eston-Rus sınırının her iki tarafından bir etkileşime girdiği 

söylenebilmekteydi.757 Bu açıdan Estonlar, dilsel ve kültürel olarak Kafkas orijininden 

gelmiş olabilecekleri ve Fin-Uygur boyları ile etkileşime girmiş olabilme durumları 

nedeniyle bu anlamda Estonların Turani milletlerden biri olabilme ihtimali 

bulunmaktaydı. 

Türkiye ile Estonya arasında Turani ilişkilerin kurulmasında Estonyalı Ernst 

Veberman’ın Türkiye’ye; İbrahim Osman Bey’in de Baltık ülkelerinde temsilci olarak 

atanması önemli bir adımdı.758  

Ernst Veberman, Estonya Cumhuriyeti sabık ziraat ve ticaret bakanı olarak 26 

Mart 1930 tarihinde Türk Ocağında dünya deniz ürünleri üretimi işlerine ait düzenlenen 

balıkçılık konferansında kendisinin iyi bir Türk milliyetçisi olduğunu, tüm Estonya halkı 

gibi kendisinin de “Turaniyülasıl” bir nesle mensup olmaktan çok bahtiyar olduğunu, 

kendisinin “Türküm ve Türküz” dediğini, Türk milletinin verimli ve çalışkan bir millet 

olduğuna inancı olduğunu, milliyetperverliğini daima yüksekte tutarak anlattığını, 

Turandan gelen insanlardan, bunların iptidaî mütekâmil cemiyetlerinden bahsettiği 

belirtilerek Veberman’ın konuşmasının devamında; "İtikatlar değişti, Turanî milletler 

arasında uzun mesafe ayrılıklar oldu, fakat bunların hiç biri bizi hislerimizde biribirinden 

ayırmadı. Millî şarkılarımız müşabehet ve hususiyetlerini muhafaza ettiler, hislerimiz 

daima biribirine bağlı kaldılar, bu gökleri çok eski mazide yaşayan Türk 

milliyetperverliğinin kuvvetindendir. Gaziyi bu kuvveti yarattı, çöl ortasında Ankara'yı, 

                                                           
757 Laur, Lukas vd., a.g.e.,s.26. 
758 Dilek, a.g.m., s.10. 
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Ankara'da bu güzel mabedi yapan da budur. Ve ben ilk Estonya'lı olarak bu mabede 

girmek ve burada söz söylemekle bahtiyarım” dediğini belirtmekteydi.759  

İlave olarak, Ernst Veberman Varşova Büyükelçiliği vasıtasıyla Estonya Dışişleri 

Bakanlığına gönderdiği 25 Eylül 1932 tarih ve 2101 sayılı yazıda, Estonya’nın 

İstanbul’daki Başkonsolosluğunda bulunan arşiv belgelerini Estonya Dışişleri 

Bakanlığına göndermekteydi. Bu arşiv belgeleri içerisinde 27’inci sırada “Turanism” 

belgesinin olması da dikkat çekici bir olay olarak değerlendirilmişti.760  

İbrahim Osman Bey Baltık devletleri nezdinde Türkiye’yi temsil görevine başlar 

başlamaz, 8 Ağustos 1929 tarihinde, Ankara’ya, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü 

Tevfik Bey’e yazmış olduğu raporda Estonyalı devlet adamlarının kendisine Türkiye 

Estonya ve Finlandiya’nın akraba ve Turani kökenli milletlerden olduğunu dile 

getirmekteydi.761  

İbrahim Osman Bey’e (diplomat ve Türkolog) göre, Macar, Fin, Est (Eston) 

milletlerinin köken ve kelime akrabalığının çözülmemiş olmasına rağmen, bu dillerin 

Ural-Altay dil ailesinin gramer ve sentaks yani kelimelerin dizilişinin bir birine benzediği 

ve yakın olduğu, bu diller arasındaki ses uyumunun da keza benzer olduğu ifade 

edilmekteydi.762 

Konstantin Pats, Estonya State of Elder yani Devlet Başkanı olduktan sonra 18 

Mart 1931 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’e gönderdiği mektupta, mektubu sadece 

Estonya Devlet Başkanı olarak değil aynı zamanda Estonya, Finlandiya, Macaristan 

Birliğinin Başkanı olarak imzaladığını belirterek Mustafa Kemal’den Tallinn ve Riga’da 

bir Türk Büyükelçiliği açılmasını talep etmiş, Estonlar ile Türklerin aynı Turani orijinden 

                                                           
759 Neşet Halil, “Balıkçılık”, Hakimiyeti Milliye 29 Mart 1930, S. 3129, s.2. 
760 EDA Belge No: era0957_003_0000700_00048_m 
761 Kılıç, Armağan, a.g.e., s.276. 
762 Osman, a.g.e.,s.11. 
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geldiğini ve Baltık ülkeleri nezdinde bir büyükelçilik kurulması sebebiyle dile getirmişti. 

Pats, ayrıca, Estonların kendi milletleri ile akraba olan Türkiye’nin gösterdiği bu dostane 

girişimi Estonya kültürü ile Türk kültürü ve halkı arasında kültürel bir yakınlaşmaya da 

vesile olacak bir durum olarak gördüğünü belirterek, iki milletin Turani milletlerden 

olduğunu vurgulamıştı.763 Estonya’nın da dahil olduğu Baltık Bölgesinde Türkiye’nin 

diplomatik temsilcisi olarak görev yapan İbrahim Osman Bey Konstantin Pats’ın bu 

ifadesini Türk ve Est milletlerinin kan akrabalığını açık ve tekraren vurgulamış olduğunu 

söylemişti.764 Konstantin Pats, Atatürk’e gönderdiği bu mektubu, Estonya Devlet Başkanı 

olmanın yanında aynı zamanda Estonya, Finlandiya, Macaristan Birliğinin Başkanı 

olarak imzalamıştı. Pats, Estonlar ile Türklerin aynı Turani orijinden geldiğini ifade 

ederek, iki milletin aynı kökten geldiğini vurgulamıştı. Aynı turandan gelen iki milletin 

bir biri ile daha samimi ve yüksek düzeyli iş birliği kurması gerektiği vurgulanmaktaydı.  

Konstantin Pats’ın bu mektubu karşısında, Estonya Devlet Başkanı Konstantin 

Pats’a iletilmek üzere Türk Dışişleri Bakanlığından Riga Maslahatgüzarlığına gönderilen 

7/5/1931 tarihli ve 9025/7 sayılı mektupta, Turani kavimler arasında harsi yakınlığı tesis 

etmeye gayret gösteren Est-Fin-Macar Birliği Başkanı Konstantin Pats, tarafından idile 

getirilen samimi hislerden çok etkilenildiğinden bahsedilerek, imkanlar dahilinde ilk 

fırsatta bir elçilik açılması için çalışmaların başladığı belirtilmişti765 Bu yazıda da Türk 

Dışişlerinin Turani ifadesini kullanması Estonya ile Türkiye arasında Turani açıdan bir 

ilişkinin tesis edilmesinin olumlu karşılandığını göstermekteydi. Bu iki mektuptan, 

Estonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin coğrafi temelli bir Turani ilişkiden öte, kültürel, 

                                                           
763 EDA, Belge No: era1621_001_0000212_00013_t; EDA Belge No: era1621_001_0000212_00014_t. 

Konstantin Pats’ın Atatürk’e gönderdiği 18 Mart 1931 tarihli mektup. 
764 Osman, a.g.e.,s.11. 
765Şimşir, a.g.e.,s.36-38; EDA, Belge No: era1621_001_0000212_00013_t; EDA Belge No : 

era1621_001_0000212_00014_t. 
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dilsel hatta belki de, etnik temelli etkileşimden kaynaklanan bir Turani ilişki 

bulunduğunun iki taraf tarafından kabul edildiği anlaşılmaktaydı. 

Türk Basını da, Estonya’yı Turani bir millet olarak gören yazılar kaleme almıştı. 

Örneğin, 3 Haziran 1937 tarihli Akşam Gazetesinde “Baltık Devletlerinin Vaziyeti” 

başlıklı haberde; 20 yıl önce, Rusya’dan ayrılarak bağımsızlığını elde etmiş olan 

Estonya’nın halklarının Macarlar gibi Turani milletlerden olduğu ifade edilmekteydi.766  

Yine 28 Eylül 1939 tarihli Akşam Gazetesinde “Sovyetlerle ihtilaf halinde 

bulunan Estonya” başlıklı haberde Estonyalıların, Orta Asya’dan gelmiş, “Turani” bir 

millet oldukları ve Finlere yakın oldukları belirtilmekteydi.767  

Benzer şekilde Cumhuriyet gazetesinde “Finler ve Turan fikri” başlıklı H.Bilecen 

imzasını taşıyan yazıda Finlilerin ve Estonyalıların Turan kökenli oldukları 

belirtilmektedir.768 

Türkçe Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundan gelirken; Estonca Fin-Ogur dil 

ailesinin Ural kolundan gelmekteydi. Bir dilin lehçeleri veya alt kolları aynı dil olarak 

değerlendirilmekteydi. Aynı dili ailesinin aynı coğrafi bölgede ve aynı ırk arasında 

konuşulacağından Estonların da Türkler gibi Turani bir millet olduğu ileri sürülmekteydi. 

Bu çerçevede Estonca ve Türkçe’nin bu yakın ilişkisi, Turan kavramının hem coğrafi hem 

de kültürel etkileşim alanı olarak değerlendirildiğinde aynı dili ailesinin aynı coğrafi 

bölgede konuşulacağından, Estonların, Türkler dahil olmak üzere, Volga-Ural bölgesiyle, 

komşu milletlerle, hatta belki de Karadeniz’in kuzey bölgeleriyle ilişkiler kurmuş 

olmasından kaynaklı olarak iki millet arasında gerek dil üzerinden gerekse de kültürel 

etkileşim açısından Turani bir ilişki olduğu söylenebilmekteydi. Buna ilave olarak bazı 

                                                           
766 Feyzullah Kazan, “Baltık Devletlerinin Vaziyeti” Akşam 3 Haziran 1937, S. 6690, s.5. 
767 “Sovyetlerle ihtilaf halinde bulunan Estonya” Akşam 28 Eylül 1939, S. 7521, s.5. 
768 H.Bilecen, “Finler ve Turan Fikri,” Cumhuriyet, 3 Birincikanun 1939, s.5. 
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bilim adamları yapılan kemik analizlerine dayandırdıkları teorilerine göre Estonların 

Ural-Altay Bölgesi halkalarına benzediğini ileri sürmekteydi. Bazı bilim adamları ise 

Baltık Bölgesine gelen Estonların çömlekçilik kültürünü Ural-Altay Dağları etrafındaki 

milletlerden aldığını ileri sürerek Estonların Ural-Altay Bölgesinden geldiğini ileri 

sürmekteydi. Bu açıdan Estonların Ural-Altay Bölgesinden olması, Türkçe’nin Fin-Ogur 

kolundan gelmesi, kemik analizleri ve antropolojik çalışmalar göz önüne alındığında 

Estonların gerek kültürel gerek se de ırksal olarak Turani bir millet olduğu ileri 

sürülmekteydi. Bu delillerin yanında Konstantin Pats ve Ernst Veberman gibi Eston 

Devlet adamlarının Estonların Turani bir millet olduğunu ileri sürmesi, kendilerini Turani 

kültüre özgülemeleri Estonları Turani bir millet olduğunu kabul etmek gerekmekteydi. 

Çünkü önemli olan Turani millet gibi hissedip o kültürü yaşamak ve yaşatmaktı. 

Konstantin Pats Turan kültürünü yaşatmak ve muhafaza etmek için kurulan Eston-Fin- 

Macar Birliğinin başkanı olarak Estonların Turani millet olduğunu açıkça dile getirmiş, 

Türkiye’nin Avrupa’nın Kuzeyindeki bu Turani milletlere Türkiye’nin açacağı bir 

temsilcilik ile destek olmasını istemişti. Bu açıdan Estonların kendisini Turani bir millet 

olduğunu görmesi Estonya’nın Turan kültüründen geldiğinin en önemli göstergesidir. Bu 

nedenle Estonya ve Türkiye’nin ortak Turan kültürünü paylaşan iki yüce Turan milleti 

olduğu söylenebilmekteydi. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

TÜRKİYE İLE ESTONYA ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER 

 

 

Estonya Devleti, Osmanlı Devleti’ne 21 Haziran 1921 yılında gönderdiği 

mektupla hem Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesini hem de iki ülke 

arasında siyasi ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını talep etmişti. Yine aynı yıl, 23 Eylül 

1921 tarihinde gönderdiği diğer bir mektupla, Türkiye’deki siyasi temsilcisi olarak 

görevlendirdiği Aleksander Hellat’ın, Türkiye tarafından bu göreve kabul edilmesini 

istemişti. Bu suretle, 23 Ocak 1924 tarihinde Estonya’nın Türkiye tarafından tanınması 

ve 1 Aralık 1924 tarihinde dostluk antlaşması imzalanmasıyla karşılıklı olarak siyasi 

temsilcilik açılmasına karar verilmesi yönünde devam eden ikili diplomatik ve siyasi 

ilişkilere ilave olarak, ekonomik alanda da bazı gelişmeler yaşanmaya başlanmıştı. 

Özellikle, Eston basınında iki ülke arasında bu dizeyi takip edecek ekonomik ilişkilerin 

kurulması yönünde kamuoyu beklentileri de dile getirilmekteydi. Çünkü iki ülke arasında 

ticarete konu olacak pek çok meta bulunmaktaydı. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 

kapsamında, 1928 tarihli Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelesi, 1929 Tarihli Ticaret ve 

Seyrüsefain Muahedenamesi, 1935 ve 1937 tarihli Ticaret ve Kliring antlaşmaları gibi 

antlaşmalar imzalanmıştı. Bu antlaşmalardan önce iki ülkenin ticaret verileri hakkında 

karşılıklı olarak birbirlerini bilgilendirmesi, ülkelerin ticaret antlaşmalarına bir hazırlık 

yaptığı şeklinde yorumlanmıştı. İki ülke arasındaki ticaret hacmine göre, yapılan 

antlaşmalarda kota ve süre attırılması gibi pek çok değişiklik de yapılmıştı.  
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Bununla birlikte, ekonomik durgunluk nedeniyle, Estonya’da politik 

anlaşmazlıklar çıkmasına rağmen genel olarak, Estonya ve Türkiye 1929 Büyük 

Ekonomik Buhranını diğer devletlere göre, çok fazla yara almadan atlatabilmişlerdi.769  

 Estonya basınında Türk ekonomisine ilişkin bazı bilgiler yer almaktaydı. Bu 

bilgilerden Türk ekonomisinin yapısal dönüşümü hakkında verilen bilgi özellikle dikkat 

çekmekteydi. Bu haber ile adeta Türkiye’nin ekonomik dönüşümü başarılı görülerek bu 

modele dikkat çekilmek istenmişti. Estonya ile aynı zamanlarda benzer sıkıntılar yaşayan 

Türkiye’nin ekonomik olarak yaptıkları Estonya gündemine getirilmişti.  

Bu haberlere göre, Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik gelişmesinin, 1930-1940 

arası dönemde 1923-1929 ve 1930-1939 olarak bazı periyodlara ayrılabileceği, ilk 

dönemin, savaş yıllarından sonraki zorlu yıllardaki büyüme dönemi olduğu, bu dönemde 

ithalat ihracatı aşmasına rağmen Türk ekonomisinin %8,6 dolaylarında büyüdüğü, 1923 

yılında imzalanan Lozan antlaşmasının kısıtlayıcı hükümleri nedeniyle ekonominin 

olumsuz etkilendiği belirtilmişti.770  

Yine Türk Ekonomisi hakkında çıkan haberlere göre Türk Ekonomisinin ikinci 

döneminde ise; Türkiye’nin özellikle tarıma dayalı üretim yaptığı, ancak sanayi 

üretiminin de %9,9’luk bir oranla 1929 yılında gayri safi milli hasılanın bir parçası 

olduğu, 1929 sonbaharında Lozan Antlaşmasının gümrük kısıtlamalarına ilişkin 

sınırlamalarının tüm ticaret partnerleri için kalkmasından sonra Türkiye’nin yeni ve 

zengin içerikli gümrük tarifeleri ve ticaret antlaşmalarının yapıldığı bir döneme girdiği, 

bu durumun tarım ürünlerinin talebinin yabancı piyasalarda önemli bir şekilde 

düşmesinden sonra, ihracat-ithalat dengesinin sağlanması açısından istenilen bir durum 

olduğu, böylece ithalatın kabul görecek bir şekilde düşürmenin mümkün olduğu, 

                                                           
769 Özden, a.g.m, s.3. 
770 Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e., s.32. 
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Türkiye’nin Lozan Antlaşmasına göre 1929’dan beri Osmanlının borçlarını da ödemesine 

rağmen ekonominin sadece sürdürülebilir korumacı ekonomik önlemelere 

dayandırılmadığı, ancak ülke sanayinin gelişme sürecinin başlamasından beri uygulanan 

bu korumacılık politikalarının terk edilmesi manasına da gelmediği, 1929’da, 245 milyon 

Türk Lirası olan ithalatın, 1933’de 75 milyona düşmesinden sonra, 1939 yılında 1929’a 

göre %50 azaldığı, dış ticaret korumacılığı takas beyanı birliklerinin uygulaması ile 

ülkede üretilen veya yeteri kadar üretilen malların ticaretine müsaade edildiği, ikinci 

dönemde Türk ekonomisinin büyümesinin yıllık %5,8 iken, sanayi büyüme hızının 

%10’dan fazla olduğu, sanayideki bu hızlı büyüme içerisindeki %5’lik payın tarımdan 

kaynaklandığı, sanayi kesimin gayri safi hasılatın %13,32’sine tekabül ettiği gibi bazı 

bilgiler verilmekteydi.771 Estonya Türkiye ekonomisini gündemine almıştı. Türkiye ile 

yapılacak ticaretin alt yapısı yapılmaktaydı. Türkiye’nin ekonomik gücü ve ürün 

potansiyeli, tarım ve sanayi üretimi kurulacak ticari ilişkiler öncesi Eston Kamuoyu 

tarafından test edilmekteydi.  

Türkiye ile Estonya arasındaki ekonomik ilişkiler ve özellikle ticaret ve kliring 

antlaşmaları, Eston basını tarafından da ele alınmıştı. Bu kapsamda, Veba Maa 

gazetesinde 10.08.1937 tarihli “Türgi on huvitatud tihedamast kaubavahetusest Eestiga” 

başlıklı haberde, Türkiye ile olan ticaret yakından takip edilmekteydi. Türkiye’nin 

Estonya ile olan ticaretini artırmaya yönelik adımları çok önemsediği, İskandinavya’da 

yerleşik Türkiye’nin ticaret temsilcisi Hayrettin Şenozan’ın Tallinn’i ziyaret ederek Eston 

firmaları ile tanışma gerçekleştirildiği ve bu ziyaret kapsamında Türk ürünlerinin Eston 

pazarında var olabilirliğinin değerlendirdiği belirtilmekteydi.772 Hayrettin Senozan, daha 

önce Türkiye’nin Baltık ülkeleri ve İskandinavya ülkeleri nezdinde ticaret ataşeliği 

                                                           
771 Türkiye Cumhuriyeti Estonya Büyükelçiliği, a.g.e., s.32. 
772 “Türgi on huvitatud tihedamast kaubavahetusest Eestiga,” Wabamaa 10 Ağustos 1937, S.180.s.1. 
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görevini yapan Necmettin Meto’nun yerine atanmıştı. Fakat bu görevi Stokholm’den 

yürütecekti.773  

Böylece, Estonya ile Türkiye arasında bir ticari ve ekonomik ilişki olduğu, iki ülke 

arasında tarım ürünlerinden sanayi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ticari ve 

ekonomik ilişki bulunduğu görülmekteydi. İki ülke arasında, 1928 yılında yapılan ticaret 

ve seyrüsefain mukavelesi arkasından, 1929 tarihinde ticaret ve seyrüseferin antlaşması 

yapılmak suretiyle iki ülke mallarının ve insanlarının dolaşım ve nakliye şartlarının 

belirlenmesi, mallarının diğer ülkede tabi olacakları rejimin belirlenmesi gibi hususlara 

açıklık getirilmekteydi. Bununla birlikte, 1935 ve 1937 yıllarında yapılan ticaret ve 

kliring antlaşmalarıyla, ticarete konu olan malların, ithalat ve ihracatına ilişkin 

ödemelerin yapılmasında ortak bir rejim üzerinde anlaşılmıştı. Ülkelerin, karşılıklı 

olarak satacakları mallara ilişkin bazı kotalar belirlenerek, ticaretin bu kotalar 

çerçevesinde yapılması öngörülmüştü. 

 

3.1. TARIM EKONOMİSİYLE ÖN PLANA ÇIKAN ESTONYA’NIN SAVAŞ 

SONRASI DURUMU: EMİL VESTERİNEN’İN 1922 TARİHLİ RAPORU  

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Estonya’yı müstakil bir devlet olarak tanıma 

sürecinde Estonya’yı salt bir siyasi kararla tanımamıştı. Türkiye, Uluslararası Devletler 

Genel Hukukuna göre Estonya’nın müstakil bir devlet olması için lazım gelen ekonomik, 

siyasi ve mali kriterleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için Türkiye Bern ve 

Stokholm Büyükelçiliklerinden bilgi talep etmişti. Osmanlı sonrasında Türkiye gelen bu 

bilgiler çerçevesinde Estonya’nın bağımsızlığının tanınması için Estonya’nın siyasi, 

bürokratik ve rejimsel bağımsızlığının yanında ekonomik bağımsızlığının da (kendi 

                                                           
773 Jekabsons, a.g.e., s.172. 
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maliyesi, bütçesi, para birimi, kaynakları üzerinde tasarruf yetkisine sahip olduğu) olup 

olmadığını değerlendirmişti. Bu çerçevede, Estonya’nın siyasi bağımsızlığı yanı sıra, 

ekonomik bağımsızlığı göz önünde tutulmuştu. Çünkü iki ülkenin bağımsız ekonomik 

ilişkiler tesis etmesi için ülkelerin siyasi bağımsızlıklarının yanında ekonomik 

bağımsızlıklarının da olması gerekmekteydi. Aksi halde iki ülke arasında ülke çıkarları 

doğrultusunda bir ekonomik ilişki tesis edilmesi ve yürütülmesi mümkün değildi.  

Bu çerçevede, Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınıp tanınamayacağına 

ilişkin olarak yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere Osmanlının ilgili 

temsilciliklerinden gelen belgeler arasında, Estonya tarımı ve toprak reformu hakkında 

da bazı bilgilerin de olduğu görülmüştü. Bu belgeler arasında, Estonya tarımına ilişkin 

1921-1922 yılı Aralık ayında, Helsinki’de Emil Vesterinen tarafından hazırlanan bir rapor 

da bulunmaktaydı. Estonya’nın tarımsal durumunu incelemek ve ne kadar mesafe aldığını 

görmek, toprak reformunun tarımı caydıran veya tarımı engelleyen bir durum olmadığını 

anlamak, tersine toprak reformunun tarımın gelişmesini sağladığını göstermek, tarımın 

geliştirilmesi için neler yapıldığını görmek, kooperatifçiliğin önemini vurgulamak, 

tarımda makineleşmenin ve gübre kullanmanın tarımsal verimi nasıl artırdığını 

göstermek, hayvan ve tohum ıslahının nasıl yapıldığını görmek, tarımsal eğitimin 

önemini vurgulamak gibi çeşitli amaçlarla Eston tarım ekonomisi hakkında önemli 

bilgiler veren, Emil Vesterinen tarafından hazırlanan bu rapora kısaca değinilmişti. Bu 

rapor, Estonya’ya ait coğrafi konumdan, tohum ve sığır ıslahından, tarımda 

makineleşmeden, ülkede mandıracılık ve kooperatifçiliğin gelişiminden, tarım 

eğitiminden, tarımda gübre kullanımı ve verimi artırma çalışmalarından, ormancılık ve 

balıkçılık faaliyetlerinden ve bu faaliyetlerde yaşanan gelişmelerin beraberinde getirdiği 

verim artışından ve bunların ortaya çıkardığı ekonomik potansiyele kadar muhtelif 

konulara değinmekteydi. Rapor, tarımın Estonya ekonomisine ve onun kısa süredeki 

büyümesine etkisini ortaya koymaktaydı. 
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3.1.1. Estonya ve Ekonomisi 1920’li Yıllar 

 

Estonya’nın dünya üzerindeki konumu, her ülkede olduğu gibi onun siyasi, 

ekonomik ve askeri durumunu etkilemekteydi. Estonya’nın da dünya üzerindeki konumu 

jeo-stratejik olarak bulunduğu konum önemli bir yer tutmaktaydı. Estonya’nın dünyada 

bulunduğu, konuma bakılacak olursa, Estonya’ya, Kuzeyde Finlandiya körfezi, Batıda 

ılıman Baltık Denizi, Doğuda zengin nehir debisi olan Narova nehrinin oluşturduğu doğal 

sınır, Doğuda Letonya ile kara sınırı olan ve kendi kaynaklarıyla kendine yeterli bir ülke 

olarak nitelenmekteydi. Estonya, 2.000 kilometre toplam sınıra sahipti. Bu sınırlardan 

1.000 kilometresi ise denize sınırdı. Doğu-Batı doğrultusunda en uç mesafeleri arası 360 

kilometre, kuzey-güney doğrultusunda en uç noktaları arası ise 240 kilometreydi. Toplam 

46.500 kilometre kare yüz ölçümü ile Belçika, Hollanda, İsviçre ve Danimarka’dan daha 

büyüktü. 1920 yılı verilerine göre nüfusun %23,6’sı şehirde iken, geri kalanı kırsalda 

yaşamaktaydı.774 Ülke nüfusunun %90’ı Eston milletinden, %3 civarında Alman, geri 

kalan ise Rus milletinden oluşmaktaydı. Doğum oranı %27 iken ölüm oranı %19 

civarındaydı. Nüfus yıllık %8 artmaktaydı. Nüfusun %15’i Katolik geri kalanının çoğu 

Luteryendi.775 

Estonya’da yaklaşık 5 milyar ton petrol şeyli rezervi bulunmaktaydı.776 Ayrıca 

gübre endüstrisi için fosfor açsından da zengin bir ülkeydi. Silür mermeri ve devonian 

alçısı da önemli madenlerdendi. Bataklıkların alçak alanlarda sıklaştığı, dalgalı ve düz bir 

zemin yapısına sahipti. Bazı yerlerde özellikle buğday ekilen verimli ve geniş arazilere 

sahipti. Bazı yerler orman, bataklık ve küçük göletlerle kaplıydı. Güzel dayanıklı 

limanları bulunmaktaydı. Ülkenin en büyük nehri olan Narova nehrinin kıyısında, 

                                                           
774Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.9; BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_089 
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dünyanın en büyük pamuk fabrikası vardı. Nehrin akış debisi çok yüksek olduğundan 

60.000 kwh. enerji üretebilmekteydi. Ülkede distilasyon fabrikası (petrol damıtma), gaz 

fabrikası, çimento fabrikası, toz ve boru fabrikaları, lokomotif ve buharlı gemiler için 

parça üreten işletmeler, buharlı motor üretimi, ev ısıtma sistemleri fabrikaları gibi 

fabrikalar bulunmaktaydı.777 Balık avlama (ringa balığı, çaça balığı, pisi balığı vb.) kıyı 

bölgelerinde oldukça kazançlı bir ekonomik faaliyetti. Ve ayrıca gemi yapımı ve deniz 

ticareti kıyı sakinlerinin en eski geçim kaynaklarından birini oluşturmaktaydı. Estonya 

iklimsel olarak “Gulf Stream” akıntısının kendisini çok az hissettirdiği kuzey sıcaklık 

bölgesi içerisinde bulunmaktaydı. Yıllık sıcaklık ortalama 4 derece, yıllık yağış miktarı 

ise 550 milimetreydi. İklim tarım için uygundu. Bitki örtüsü olarak, Estonya kuzey doğu 

Avrupa’nın karışık ormanlarının bir kısmını oluşturmaktaydı. Ormanlarla kaplı alan 

ülkenin % 20’sini oluşturmaktaydı. Köknar ve çam en çok bulunan ağaç çeşitleriydi, 

ayrıca huş ağacı, kızılağaç, toz ağacı, meşe, ıhlamur ağacı, akçaağaç da diğer önemli ağaç 

türleriydi. Orman bakımından zengin olan bölgeler, Parnu, Vöru ve Peipus gölünün 

kuzeybatısında yer alan bölgelerdi.778 Buna göre Estonya’nın kağıt ve kereste gibi ağaç 

ürünlerini ekonomik olarak işlemesini kaçınılmaz bir sonuç olarak değerlendirmek 

mümkündü. Bu anlamda, Estonya’nın kağıt ve ağaç ürünlerini ihraç etme potansiyelinin 

yüksek olduğu görülmekteydi. Ayrıca özellikle buharlı motor üretimi, distilasyon ve 

ısıtma sitemleri vs. fabrikalarının olması Estonya’nın ağır sanayide de güçlü altyapıya 

sahip olduğunu göstermekteydi. İlave olarak denize ve göllere kıyısı olmasının da 

balıkçılıkta doğal ve kaçınılmaz bir ilerleme sağlamasına neden olmaktaydı.  

 Estonya, tarımsal bir ülkeydi ve bu alandaki özelikleri oldukça gelişmişti. 

Nüfusunun üçte ikisinden fazlası, tarım ile ilgilenmeye devam etmekteydi. Özellikle 

Rusya’ya transit geçişi bulunan bir ülke olduğu dikkate alındığında ticaret imkanları çok 
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olmasına rağmen ülkede sanayi ve ticaret önemsiz durumdaydı. Ancak buradaki amaç 

ülkenin tarımına odaklanmak olduğu için bu aşamada bazı araştırma sonuçlarını 

paylaşmak yerinde olacaktı. Patates, elma, yağ, peynir, süt, et, belli oranlarda tahıl, 

nişasta, keten, hindiba ihraç edilen ürünler arasındaydı. Başlıca endüstriyel ihracat 

ürünleri ise kağıt, keten endüstri ürünleri, kereste, selüloz, çimento, tuğla ve alkol 

ürünlerinden oluşmaktaydı.779 Görüldüğü gibi, Estonya, sanayi altyapısı olmasına 

rağmen, daha çok tarımsal üretime yönelmişti. Ülkenin orman yüz ölçümü ağaç ürünleri 

ihracatını ön plana çıkarmıştı. Ayrıca ihraç edilen tarım ürünlerine bakılacak olursa, 

ülkenin ürettiği tarımsal ürünlerin kendi kendine yetmenin ötesini aşarak ihraç ürünü 

olduğu görülmekteydi. 

 Savaş sonucunda, Estonya besin maddelerinin temini, sömürge üretimi ve 

makinelerin temini konularında ithalata bağımlı olmuştu. Bunun sonucunda, 1919-1921 

yılları arasında, ticaret dengesi negatif duruma dönmüştü, ancak bu alanda önemli 

gelişmeler yıldan yıla görülebilmekteydi. Birçok ülke borçlarını ödemek için kendisini 

daha çok borcun altına sokarken; Estonya tarım sayesinde, işlenmiş ve işlenmemiş 

ürünlerin satışıyla, savaş zamanındaki borçlarının önemli bir kısmını azaltmıştı. Estonya 

tren yollarının uzunluğu 651 km geniş gösterge çizgili, 790 km dar gösterge çizgiliydi. 

1920 yılında toplam gemi sayısı 221’di ve bu gemilerin toplam tonajı 30.000 tondu. 

Ayrıca Rusya’da 10.000 ton civarında Estonya’nın gemi ticareti bulunmaktaydı.780 

Estonya’nın işlek bir denize kıyısı olması, ülkenin gemi sanayisine katkı sağlamıştı. 

Bunun yanında, denize olan kıyı ve gemi yapımındaki tersaneler, gemi taşımacılığını 

buna bağlı olarak da özellikle yakın komşular ve Rusya’ya yapılan ticareti geliştirmişti.  

                                                           
779 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.13;BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_093 
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 Estonya, 9 ile bölünmüştü. Bu idari yapılardan her biri kendi il yönetimi 

organlarına sahipti. En büyük ili merkezi ile aynı adı taşıyan Tartu idi.781 Estonya’nın 

çiftçileri ve köylüsü “öğrenme konusunda açlığa” sahipti. Bu insanlar, gazeteleri sadece 

kendi ülkelerinde neler olduğunu öğrenmek için değil, dünyadaki olayları takip etmek 

için de okurlardı. Estonya köylüsünün doğuştan çalışkan olması sayesinde, günlük 8 

saatlik çalışmaya itiraz etmediği, aksine Estonyalılar yazın ailesi için sabahın erken 

saatlerinden gece yarısına kadar çalışırdı. Köylülerin konutları nispeten küçüktü, çatıları 

yüksek ve dikti, becerikli bir şekilde yapılan hasır çatılar ile halen sıklıkla 

karşılaşılabilmekteydi. Binalar süslü ağaçlarla, meyve ağaçlarıyla, arı kovanlarıyla çevrili 

bir alanda kurulmaktaydı. Arıcılık, tavşan ve kaz yetiştirme oldukça yaygındı. Ev 

zanaatları, el yapımı ürünler her zaman küçük çiftçileri beslemekteydi. Özellikle, 

kadınların yaptığı nakışlar, keten ev dokumaları oldukça güzeldi. Estonyalı köylüler her 

zaman temel olarak kendini içeren, tüketecekleri ürünleri kendileri üreten ailelerdi. 

Komünizmin onların arasında gelişme imkanı yoktu ve dahası küçük toprak sahiplerini 

yaratan yeni toprak reformu, komünizme karşı var olan güvensizliği bir koruyuculuğa 

dönüştürmüştü.782 

Eston ailelerinin okuma oranlarının yüksek olması ve gazetelerden dünyadaki 

gelişmeleri takip etmesi, onların ufkunu açmaktaydı. Eston köylüleri ayrıca çalışkandı, 

köylüler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinde meyve, kümes hayvanları ve arı 

beslerlerdi. Ayrıca, köylüler küçük el sanatları ile aile ekonomisine katkı sağlarlardı. 

Eston köylüsü kendi kendine yetme, kendi ihtiyacını üretme felsefesini taşımaktaydı. 

                                                           
781 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.15; BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_095; Ayrıca ilave bilgi olarak; 

1919 yılı istatistiklerine göre toprağın ve bu alanların kullanım alanlarının sınıflandırılması aşağıda yer 

almaktaydı (1 desj.= 1.09 hektar): İşlenmiş toprak, 938.074 desj; Çayır 963.805 desj; Otlak 635.149 desj.; 

Orman 822.223 desj.; bataklıklar, tarıma elverişsiz alanlar ve su 604.521 desj. Bu rakamlar barışın 

imzalanması ile alınan Narova Nehri ve Petseri topraklarını da kapsamaktaydı. Bu toprakların ve su kaplı 

alanların dışında ülke 1919 yılı istatistiklerine göre aşağıdaki şekilde bölünmüştü (1 desj.= 1.09 hektar): 

İşlenmiş toprak 877.287 desj.; çayır, 937.334 desj.; otlak, 669,773 desj.; orman, 770.062 desj.; bataklık ve 

atıl topraklar, 576.211 desj. Bu toprakların %57.95’i büyük toprak sahiplerine , %42.05’i ise köylülere aitti. 
782 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.19;BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_099 
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Estonya’nın coğrafi yapılanması, tarıma ve hayvancılığa imkan sağlamaktaydı.  İdari 

olarak iller ve kasabalar şeklinde yapılanmıştı.  

 

3.1.2. Estonya Tarımsal Eğitimi   

 

Estonya’da XIX. Yüzyılın sonlarında ulusal bir tarım okulunun açılması için 

çalışmalar başlatılmıştı. Estonyalılar, tarafından kurulan ve finanse edilen Alexander 

Okulu’nu tarım okuluna dönüştürmek için bir istek gösterilmişti.783  

İnsanlar arasındaki oybirliğine rağmen, Estonya dilinde bir tarım okulu 

açılmasının, Rusya Hükümeti’nden gelecek yaptırım girişimleri nedeniyle başarısız 

olduğu görülmüştü. Tarımsal eğitim başlangıçta sadece kısa kurs ve konferanslar veren 

danışmanlar tarafından verilmişti. Tarım alanında ilk uzun vadeli kurs (altı ay) 1907 

yılında Poltsama’da Rusça olarak gerçekleştirilmişti. Tarım alanında, Estonya dilinde 

verilen ilk altı aylık kurs Tartu’da 1912 yılında başlatılmıştı. Aynı zamanda çiftçiler için 

Tallinn’de 1912 yılında büyük emlak sahipleri tarafından kurulan bir Alman ön hazırlık 

okulu faaliyete geçmişti. 784 

1914 yılına kadar Estonyalılar, Rusya Hükümeti’nden eğitim dili Rusça olmak 

koşulu ile tarımsal alanda bir ilkokul kurmak için izin almıştı. Takip eden yıllarda üç 

yıllık bir eğitim veren okul Köo mülkünde açılmıştı. Tartu Üniversitesi’ndeki tarımsal 

ekonomi fakültesinin yanı sıra, Estonya’da 16 tarım okulu bulunmaktaydı. Bunlar; 2 

tarımsal ortaokul (biri Estonya’nın Kuzeyinde biri de Güneyinde), 5 hazırlık okulu, 3 tane 

bir yıllık okul veya kurslar, bir tane bahçıvanlık ve ev kursu, yine bir adet bahçıvanlık 

kursu şeklindeydi.  Ayrıca, 1 sığır tutma okulu, 1 mandıra okulu, 1 tarımsal hazırlık okulu, 

                                                           
783 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.15;BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_095 
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5 ev halkı okulu açılması planlanmaktaydı. Kamu tarım okulları, ülke genelinde 

yayılmaktaydı. Bu okullar, en çok illerin kendi yönetim organları tarafından kurulmakta 

ve devam ettirilmekteydi. Ayrıca Tarım Bakanlığından da öğretmenlerin maaşları ve 

eğitim malzemelerinin muhafazası için parasal yardım alınmaktaydı. 1920 yılında bu para 

yardımı miktarı 1,085,203 Emk (Eston Markı) civarındaydı. Tarımsal ortaokulun amacı 

pratik tarım için gerekli olan tarımsal eğitim ile kendi öğrencilerini donatmak ve yetişmiş 

tarımsal danışmanların miktarını arttırmaktı.785  

Okulların, vakıf kursları, 3 yılda tamamlanmakta ve buralara en az 16 yaşında ve 

tarımda pratik yapmış olan,  pratik yapmamış ise en az bir yıl çiftlikte çalışan yüksek ön 

hazırlık eğitimine sahip kişiler kabul edilmekteydi. Okulun teorik kısmı her yıl en az 24 

haftaydı. Yazın öğrenciler okulun deney istasyonları veya pratik yapma alanlarında 

çiftlikteki somut pratik işlerine katılmaktaydı. Hazırlık okullarının görevi pratik çiftçiler 

için gerekli olan yerel ihtiyaçlara uygun eğitimi vermekti. Bunlar bir yıl ve iki yıllık 

okullara ayrılmaktaydı. Zorunlu ilkokul eğitimini tamamlamış, 16 yaşını doldurmuş ve 

en az 1 yıl çiftlikte pratik işlerde çalışmış öğrenciler bu okullara kabul edilmekteydi. 

Pratik yapma alanları, il uygulama komiteleri tarafından seçilmekte ve göstermeli eğitim 

için düzenlenmekteydiler. Genel örgütlenme göstermeli eğitim için özel bir komitenin de 

içerisinde yer aldığı Tarım Bakanlığı elindeydi.786 

Estonya’da tarımsal eğitim iyi düzeydeydi. Tarımda bilinci artırmak için kurs, 

ilkokul, ortaokul, ön hazırlık kursu, pratik uygulama kursları, üniversite düzeyinde 3 

aydan 4 yıla kadar tarımsal eğitim verilmekteydi. Bu da, Estonya’da çiftçilerin geleneksel 

tarımın dışında bilimsel bir şekilde tarım yapmaya çalıştıklarını göstermekteydi. Her 

alanda olduğu gibi tarımda da bilimsel eğitimin, tarım ekonomisine pozitif katkı 
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sağlayacağı açıktı. Hangi toprak yapısında hangi ürünün yetişeceği, hangi gübrelerin 

kullanılacağı, ne zaman ve nasıl bakım yapılacağı, ürünlerin olgunlaşma aşamasına kadar 

geçen sürede yapılması gerekenler, ürünlerin iklimle etkileşimi vb. konularında 

eğitiminin önemi büyüktü. Bu nedenle Estonya, tarımda bir eğitim ağı oluşturmuş ve 

konularında uzman danışmanlar bu okullarda görevlendirilerek, halk tarım ve hayvancılık 

konusunda eğitilmişti. 

 

3.1.3. Ekili Alanlar ile Patates ve Keten Üretimi 

 

Estonya’da, yeni toprak reformunun muhalifleri, toprak reformunun 

uygulanmasının ekili alanları azaltacağını ve ayrıca tarım alanlarını azaltabileceğini 

sıklıkla ifade etmekteydi. Resmi istatistikler, bu azalışın nispeten az olduğunu 

göstermekteydi ve azalmanın sebeplerinin savaş (Rus ordusu ve Alman ordusunun 

işgalleri, kısa sürelik Bolşevik idaresi) sonrasında oluşan yıkımlar, ödenekler, 

yağmalamalar ve aslında çiftçilerin 4-5 yıl Rusya sıralarında hizmet etmeye zorlanması 

gibi başka yerde aranması gerekmekteydi. Tarım Bakanlığının farklı tarım ürünlerinin 

yetiştirilme alanlarını ve hasat miktarlarını gösteren verileri aşağıda gösterilmekteydi:787 

Tablo 3 Estonya; Tarım Ürünlerinin Yetiştirilme Alanlarını ve Hasat Miktarları (1929 Yılı) 

 1919 Ekilen alan desj 1919 Hasat (pood) 1920 Ekilen alan 1920 Hasat 

Kış çavdarı 118.535 7,712,079 128,426 5,883,143 

Yaz çavdarı 2,605 130,891 1,451,5 53,195 

Kış buğdayı 6,207 421,886 5,999,4 249,977 

Yaz buğdayı 5,833 361,867 5,383,1 206,587 

Arpa 95,894 5,945,428 101,125,9 3,620,467 

Patates 50,135 30,486,052 58,232,8 35,289,598 

Karabuğday 2,068 77,645 2,073 54,386 

Yulaf 124,175 6,824,643 130,022 4,740,253 

Karışık tahıl 38,069 2,476,374 39,202,6 1,438,953 

Hayvan pancarı 2,964 3,220,444 2,701,2 2,105,770 

Keten tohumu 71 3,574 44 837 
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Bezelye, fasulye 2,157 122,657 2,987,3 121,509 

Tohumdan 

saman 

129,072 - 102,007,9 8,950,360 

Keten lifi 12,623 379,077 18,539,2 290,265 

Keten tohumu - 366,169 - 314,744 

Kaynak: Emil Vesterinen tarafından derlenen ve 1922’de Helsinki’de basılan “Agricultural 

Condition İn Esthonia” (Estonya’daki Tarımsal Koşullar) üzerine kısa bir araştırma eseri için 

bkz. Osmanlı Arşivleri, Belge No: HR_SYS__02679_00001_101;(1 desj= 1.09 hektar, 1 

pood= 16,38 kg)788  

  

Tabloya göre, 138,738 desj’i hasat edilmiş ve 56,489,5 desj’i ise ekilmemiş alan 

olmak üzere toplam 612,938,6 desj’lik alana 1920 yılında tahıl ekilmişti. 1919 yılı için 

bu rakamların karşılığı ise toplam 525,075 hasat edilen 126,771 ve ekilmemiş alan ise 

86,320 idi. Bir gelişmenin var olduğu açıkça görülmekteydi. Ekili ve hasat edilen alanlar 

iş gücü eksikliğinden dolayı savaş zamanında azalmıştı. Ancak, 1920 yılında kısmi bir 

gelişmenin olduğu açıktı ve bu artış 1921 yılında daha da büyümüştü.789 

 Bu tarım kolu, bir taraftan özellikle St. Petersburg’daki piyasada yer alan süt 

ürünlerindeki fiyat artışı ve sığırlar için yem elde etmenin kolaylaşması ile tercih 

edilirken; diğer taraftan Rus tahılının ucuzluğu ile çiftçiler için rekabeti oldukça zor hale 

getirmişti. Bu nedenlerden dolayı ekili alanların büyük bölümü ot, yulaf ve karışık tahıl 

için kullanılmıştı. Yetişen arpanın büyük bölümü bira üretmede kullanılan malt ve alkollü 

içecek üretiminde ve bazı hayvanların beslenmesinde kullanılmıştı. Çavdar, ev tüketimi 

için kullanılmış daha önce de bahsedildiği üzere çavdarın büyük bir miktarı şehirlere 

yurtdışından getirilmişti. Ancak zamanla durum değişmiş, siyasi bağımsızlığın yanı sıra 

ekonomik bağımsızlığın sağlanması da bir gereklilik haline gelmişti. Tahıl ile ekili 

alanlardaki bir artış ve daha güçlü gübrelerin kullanılması Estonya’yı ekmek arzı 

konusunda ithalattan kurtaracak ve daha bağımsız hale getirecekti.790 Ancak, eldeki 

                                                           
788 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.21;BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_101 
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790 BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_102; ,ek bilgi olarak belirtmek gerekirse, 1920 yılı tahıl 

ithalatı 225.000 poods idi. Bu makale yazıldığı dönemde 1921 yılına ait hasat verileri ise henüz 

yayımlanmamıştı. 
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veriler tahıl hasadının bir önceki yıla göre hane halklarının ihtiyacını kapsayacak ve 

ihracat için 2-3 milyonluk bir artı oluşturacak kadar yani 8 milyon pood daha büyük 

olacağını göstermekteydi. Benzer şekilde 1921 yılında elma hasadı da oldukça iyi idi ve 

1.178.430 poods civarında hesaplanmıştı. Fazla olan kısımları gemilerle yurtdışına ihraç 

edilmişti. Bu nedenle yeni toprak reformunun Estonya tarımında parçalayıcı bir etkisi 

olmamış aksine gelişme ve kalkınma sinyalleri görülmüştü. Gerekli uygulamalar ve 

makineler tedarik edildiği zaman, zor olan geçici evrenin üstesinden gelinebileceği kabul 

edilebilir ve Estonya, milletlerin ekonomik rekabet içerisinde kendi tarımsal topraklarını 

tutabilecekti. Estonya’da çavdarın yanı sıra buğday da yetiştirilebilmekteydi. Buradaki 

zorluk yani çiftçileri buğday üretmekten uzaklaştıran sebep, buğday için yağışın daha 

önemli olmasıydı. En önemli ihracat ürünleri ise patates ve keten idi.791 

 Estonya’da yapılan toprak reformu tarımda üretimi azaltmamış, aksine, resmi 

verilerde belirtildiği üzere, özellikle tahıl ve elma üretiminde toprak reformu sonrasında 

üretimde bir artış olmuştu. Toprak reformunun ekili alanlarda bir artış sağladığı ve bu 

artışın da ihracata yansıdığı görülmekteydi. 

 Estonya, patates üretimine bakılacak olursa;  Estonya’da patates üretim şehirleri 

kuzeyde bulunmaktaydı  (Viru-Harju-Jarvamaa). Toplam ekim alanı 50.000 desj. ve 

ortalama yıllık üretim ise 30 milyon poods’du. Patates yetiştirilmesindeki teşvik edici 

unsurlar, toprağın üretime uygun olması ve elverişli piyasaydı. Toprak verimli mahsul 

üretimini sağlayan kireç bakımından zengin ve nişasta oranı %18-22 civarında olan bir 

topraktı. Savaştan önce bu mallar için en önemli piyasalar insanların tüketimi için 

gönderilen St. Petersburg ve Finlandiya pazarlarıydı.792 
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 Zayıf kalitedeki patatesler içki imalathanesine gönderilirdi ve bir taraftan içki 

endüstrisinin ana hammaddesi, diğer taraftan posası sığır beslenmesinde 

kullanılmaktaydı. Kuzey Estonya’da mandıra ve kesim amaçlarıyla sığır yetiştirilmesi 

patates tedariki üzerine kurulmuştu. Savaş öncesinde Estonya’da yıllık üretimi 

22,859,000 graads olan 274 içki imalathanesi vardı (2,8 milyon lt). Savaş zamanında 

patates üretiminde bir çeşit stopaj meydana geldi. İçki imalathaneleri de kapandı. 

Estonya’nın, Rusya’dan ayrılması St. Petersburg piyasasının kaybına neden olmuştu. 

Alkol endüstrisi, yeni hızlı bir gelişme geçirmeye başlamıştı. 1919 yılında 76 fabrikası 

ile toplam 2,790,000 alkol ürünü için 700,000 poods patates hammadde olarak 

kullanılmaktaydı. 1920-1921 yıllarında ise 131 fabrika da üretilecek 51 milyon içki için 

3,5 milyon patatesin hammadde olarak kullanılması beklenmekteydi. Alkol üretiminin 

yanı sıra patates unu, patates şurubu da üretilmeye başlanmıştı. Patateslerin kurutulması 

için iki şirket kurulmuştu, bunların görevi un için yedek olacak bir ürün üretmekti. 1920 

yılında 1,5 milyon poods patates ve 4,1 milyon poods alkol ihraç edilmişti.793 1921 yılı 

hasadı ise 32,6 milyon poods ölçülmüş ve bu miktarın 4-5 milyon poods’luk kısmı ise 

ihracat fazlası olarak kalmıştı. Bu yıl patates İngiltere’ye dahi gönderilmişti.794 

 Estonya’da üretilen patates gıda tüketimi yanında alkol üretiminde hammadde 

olarak da kullanıldığı için endüstriyel bir mal haline gelmişti. Patates ekonomik katma 

değer sağlayan bir ürün olarak Eston ekonomisine katkı sağlamaktaydı.  Bunun yanında 

hayvan yemi olarak da kullanıldığı için hayvancılığın gelişmesine de etkisi 

bulunmaktaydı.  
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Estonya Keten üretimine gelindiğinde; çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından 

biriydi. 1916 yılında 25,132 desj.’lik toprak keten için kullanılmakta idi. Ketenin 

Estonya’daki üretimi aşağıdaki çizelgede açıkça gösterilmekteydi: 

Tablo 4; Estonya’da Keten üretimi (1908-1920) 

Üretim Yılı Ekili Alan (desj.) Hasat lif olarak Hasat tohum olarak 

1908 35,625 1,262,758 1,023,625 

1916 25,132 638,353 555,417 

1919 11,151 250,947 263,824 

1920 18,539 314,744 290,265 

Emil Vesterinen tarafından derlenen ve 1922’de Helsinki’de basılan “Agricultural Condition 

İn Esthonia” (Estonya’daki Tarımsal Koşullar) üzerine kısa bir araştırma eseri için bkz. BOA, 

HR_SYS__02679_00001_105 

Tabloda görüldüğü üzere keten yetiştiriciliği savaş zamanında azalmıştı; fakat 

sonradan tekrar artmaya başladı. Her bir desj. başına lif hasadı ortalama 17-31 poods, 

tohum hasadı ortalama 16-35 poods’dı. Estonya keteni Batı Avrupa’da tanınmış olup, 

Petseri veya Voru keteni olarak bilinmekteydi. 795 

Patatesten farklı olarak, keten üretimi Güney Estonya ile sınırlanmıştı. Petseri-

Vöru, Viljandi, Parnu ve Tartu üretimin en çok olduğu şehirlerdi. Savaş öncesinde de 

mandıra çiftçiliği nedeniyle var olmakla birlikte savaş zamanında daha çok olmak üzere 

keten yetiştiriciliği uygun işgücünün yokluğu ve yurtdışı fiyatlarındaki dalgalanmalar 

nedeniyle zarar görmüştü. 1919 yılında yalnızca 11.000 desj’lik alana keten ekilmişti. 

Keten üretimindeki en önemli faktör temizleme süreçlerinin makineleşmesiydi. Keten 

temizleme işi bir süredir uygulamadaydı ve yılda 120,000 poods keteni temizlemesi 

öngörülen altı yeni fabrika bu amaç için inşa edilmişti. İyi kalitedeki keten tohumu 

yurtdışına satılmakta kalitesi iyi olmayanlar ise yağ üretiminde kullanılmıştı. Parnu’daki 

keten tohumu yağı fabrikası yıllık olarak 300,000 poods yağı arıtmaktaydı. 1920 yılında 

260,000 poods keten ihraç edilmişti. 796 
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Keten üretimi de Estonya’nın ihraç malları arasında yer almaktaydı. Patates gibi 

keten de ekonomik katma değer sağlayan bir üründü. 1920 yılında yüklü miktarda keten 

ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlamıştı. Estonlar, patates ve keteni tarımda 

stratejik ürün olarak belirleyerek ihraç geliri temin etmeyi başarmışlardı. Ülkenin kendi 

imkanları dahilinde, bazı ürünleri kalkınmada stratejik ürün olarak belirlemesi 

gerekmekteydi. Türkiye’de de savaş yıllarından sonra, ülkenin kendi iç talebini 

karşılayacak un, şeker vb. bazı ürünleri temel ürün olarak belirlemiş ve pek çok yerde bu 

ürünleri işleyecek fabrikalar kurulmuştu. Estonya’da Türkiye gibi bir yöntem izleyerek 

bağımsızlıklarının ilk yıllarında patates ve ketende kendi iç taleplerini karşılamanın 

ötesinde, bu ürünlerin işlenmesine yönelik oluşturdukları fabrikalar sayesinde, bu 

ürünleri veya bunlardan üretilen diğer yan ürünleri ihraç ederek ekonomiye katkı 

sağlamışlardı.  

 

3.1.4. Estonya Tohumculuğu ve Tarımsal Makineleşme 

 

Büyük ilgi ve emek gerektiren özel tohum yetiştiriciliğinde etkili sonuçlar Estonya 

“Tohum Tahılı Toplumu” tarafından ortaya konulmuştu. Tohum tahılı toplumu, tohum 

piyasasını birleştirmekte, aynı zamanda tohum tahılının rafine edilmesinin düzenlemesi 

için enerjik bir faaliyet başlatmakta, bu sayede amaca en uygun olan yeni tahıl türleri 

eklenmekte ve bu faaliyetlerin yanında kendisi bahçe tohumu yetiştirmekte ve bunun 

üretimini düzenlemekteydi.797 

 Tohum yetiştirmek için Saaremaa’da kurulan özel istasyon aracılığıyla, iklimsel 

nedenlerle anakarada olgunlaşmayan evde yetişen tohum elde etmek amaçlanmıştı. 1919 

yılında 20,000 pound, 1920 yılında ise 10.000 pound değerinde bahçe ve sebze tohumu 
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yurtdışından getirilmişti. Tohum Tahılı Toplumunun farklı ürünlerin rafine edilmesi için 

çalışmaları oldukça yoğundu ve 1921 sonbaharında Tallinn’deki Büyük Tarım Fuarında 

özel tanınma verilmişti. Toplumun, gelecekteki en önemli görevlerinden biri tohumların 

rafine edilmesi için kurulan bir toplumda olduğu gibi yetiştirilen tahıl sayısını 

zenginleştirmek olacaktı. Özel mahsuller arasında yer alan tütün yetiştiriciliği sonradan 

ivme toplamış ve yıllık üretimi neredeyse ev talebine yeterli olmuştu. İlaveten burada 

bahsedilmesi gereken diğer bir üründe çoğunlukla Tartu civarında yetişen tıbbi otlardı. 

Bu yıl sırasında tıbbi otların bir kısmı ihraç edilebilmekteydi. Son olarak şeker pancarı 

mahsulleri de kayda değer bir seviyedeydi.798 

 Vijandi’de bulunan şeker endüstrisi derneği bu amacın ürünlerinden biriydi ve 

şekerin üretilmesi için bir Birleşmiş Stok Şirketi oluşturulmuştu. Fakat bir fabrika binası 

ve işe başlamak için zaman yeterli olmamıştı. Analizler Estonya şeker pancarının 

ortalama %16,5 şeker içerdiğini göstermekteydi. (Almanya’da bu oran %15,5, 

Finlandiya’da %15,9 ve Danimarka’da %13,1’dir). 799 

 Estonya kurduğu bir merkez sayesinde, yerel tohumlarını rafine ederek çeşidini 

artırmayı başarmış, ekonomik ve tarımsal açıdan önemli olan bitkilerin tohumlarına önem 

verilmiş, ayrıca şifa verici bitki olarak bilinen otların yetiştirilmesinde de gerekli 

çalışmalar yürütülmüştü. Böylece, tarımda da yüksek katma değer sağlayacak bitkiler ve 

tohumlar yetiştirilmişti. Bu sayede, hem tohum ithalatı önlenmiş, hem de yüksek verim 

veren kaliteli tohumlar elde edilmişti. Kaliteli tohumlardan elde edilen kaliteli ürünlerin 

satışıyla da Eston ekonomisine fayda sağlamıştı.   

 Estonya’da tarımsal makineleşme üzerinde durulması gerekirse; tarımsal 

makinelerin ve gübrelerin eksikliği, Estonya tarımında kendisini hissettirmeye başlamıştı. 
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Savaştan önce en önemli tarımsal makine için var olan ortalama talep ve bu talebin 

karşılandığı ülkeler aşağıda yer almaktaydı:800 

1)Buhar harmanlama makinesi 120: %40 İngiltere’den, %25 Almanya’dan, %30 

İsviçre’den, %5 Finlandiya’dan; 2) At tahrikli döner harmanlama makinesi 400: %80 

Almanya’dan, %15 Polonya’dan; 3) Biçme makinesi 600: %75 Amerika’dan, %20 

İsviçre’den, %5 Almanya’dan; 4) Ekin biçme makinesi 1.000; 5) At tırmığı 700; 6)Tohum 

ekme makinesi 120: %30 Almanya’dan, %25 İsviçre’den, %40 Amerika’dan, %5 

Rusya’dan; 7) Ekici 400: %30 Amerika’dan, %50 Almanya’dan, %10 İsviçre’den, %10 

Finlandiya’dan;  8) Bahar dişli tırmık 1000: %95 Amerika’dan; 9) Düz tırmık 100;10) 

Pulluk, birli veya ikili 4000: %75 Almanya’dan, %5 İsviçre’den, %5 Danimarka’dan, %5 

en endüstrisinden; 11) Kayma ve tohumlama pulluğu 400: %90 Almanya’dan, %10 ev 

endüstrisinden801 ;12) Tohum ekim makineleri: %90 en endüstrisinden; 13) Demir 

silindirler 120: en endüstrisi ve Polonya’dan; 14) Vinover 600: Riga’dan; 15) Ayırıcı 100: 

Almanya’dan; 16) Patates kazıcısı 70: %95 Almanya’dan;  17) Patates soyucusu 1.300: 

%90 İsviçre’den; 18) Tereyağı yapma makinesi 400: %40 Rusya’dan, %20 İsviçre’den, 

%20 Amerika’dan, %10 Almanya’dan; 19) Süt şişesi 4000: %35 İsviçre’den, %35 

Danimarka’dan, %30 Polonya’dan.802 

 Tarımsal makineler için bir ev sanayii, bulunmaktaydı ve bu ev sanayisi giderek 

kalkınıyordu, fakat ev sanayiinin ana görevi makinelerin daha önceden tahta parçalardan 

yapılan parçalarının yerine demir parçalar üretmekti. Mevcut pulluklar, taşınabilir 

makineler, çift düğmeli pulluklar, ayırıcılar, harmanlama makineleri, tahıl temizleme 
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makineleri üretilmekteydi. Makinelerin üretimi için aranan çelik döküm büyük olasılıkla 

yurtdışından karşılanmaktaydı.803 

 Daha önce de belirtildiği üzere, savaş ve savaş sonucunda ithalatta yaşanan stopaj 

nedeniyle, Estonya tarımsal uygulamalar ve makineleşmede eksik kalmıştı. Yeni kurulan 

çiftliklerde durum böyle iken daha eski çiftlikler yeterli ekipmana sahipti. Mevcut arz 

hakkında bilgi vermek bakımından en önemli tarım uygulamaları ve makinelerinin 

envanter bilgileri aşağıda sunulmaktaydı: 804 

Tablo 5;Estonya Tarım Ekipmanları Envanteri (1919-1920) 

 1919 yılındaki 

envanter 

1920 yılındaki 

envanter 

Her 100 desjat’te 

Basit Pulluk 82.285 87,065 9,9 

Tek Paylaşımlı 

Pulluk 

73,051 74,983 8,5 

Çok Paylaşımlı 

Pulluk 

10,950 9,609 1,09 

Tırmık 129,195 147,643 16,8 

Ekici 6,043 6,899 0,8 

Silindir 2,195 1,672 0,2 

Tohum Ekim 

Makinesi 

2,489 2,265 0,25 

Tohum Ekme 

Makinesi 

942 926 0,1 

Biçme Makinesi 7,728 8,418 0,95 

Hasat Makinesi 5,269 6,15 0,7 

At Tırmığı 9,907 10,796 1,2 

Buharlı Harman 

Makinesi 

1,742 1,387 0,15 

Atlı Döner Harman 

Makinesi 

4,573 3,963 0,45 

Vinover (Prinç 

Susam Temizleme 

Cihazı) 

10,855 8,028 0,9 

Ayırıcı - 748 - 

Tek Atlı Yük Arabası 102,265 110,097 - 

Ayrıcı 13,565 14,362 - 

Yayık 9,248 8,444 - 

Kaynak; Emil Vesterinen tarafından derlenen ve 1922’de Helsinki’de basılan “Agricultural 

Condition İn Esthonia” (Estonya’daki Tarımsal Koşullar) üzerine kısa bir araştırma eseri için 

bkz. Osmanlı Arşivleri, Belge No: HR_SYS__02679_00001_110805 
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 Estonya tarımı için gerekli olan makineler ve makinelerin yedek parçaları, 

genellikle yurtdışından gelmekteydi. Bu durum da, Eston ekonomisi için olumlu değildi. 

Bu durum tarımdan elde edilen katma değerinin azalması demekti. Ancak bu noktada 

önemli olan ekipmanların kendileri için yapılan giderden daha yüksek bir katma değer 

sağlaması gerekmekteydi. Yani makine ve ekipmanların, tarımdaki verimi, kendine 

yapılan harcama miktarından daha fazla artırması gerekmekteydi. Nitekim özellikle 

patates ve keten üzerinden bakılacak olursa, Eston tarımında makineleşmedeki artışın 

verimi artırdığını söylemek mümkündü. Bunun yanında, Estonya bağımsızlık savaşı 

sonrasında ithalattaki kısıtlamalar bazı makinelerin ve makine parçalarının KOBİ’ler 

denilebilecek “ev sanayilerinde” üretilmesi başarılmıştı. Bu da ithalatı azaltması 

nedeniyle ülkenin ekonomik durumuna pozitif etki yaratmaktaydı. 

 

3.1.5. Estonya Tarımında Ar-Ge Çalışmalar ve Gübre Kullanımı 

 

Estonya’da tarım alanındaki organize bilimsel araştırma ve deneysel çalışmalar, 

devlet himayesinde yapılmaktaydı. Bu amaç için devlet tarafından yapılan para yardımı 

yeterli değildi. Meteoroloji gözlemlerinin yapılabilmesi için Bakanlık öncülüğünde bir 

tarımsal meteoroloji istasyon ağı kurulmuştu. Bu ağ, Tartu gözlemevi, merkez istasyonu, 

üç tane ikinci sınıf meteoroloji istasyonu, 26 tane üçüncü sınıf istasyon ve 150 adet 

gözlem noktasından oluşmaktaydı.806 

Bunun yanında, istasyon ağı 1919 yılı dolu fırtınalarının genel bir çalışmasını da 

yayımlamıştı. Bitkilerin yetiştirilmesi alanında pratik deneysel çalışmalar “Jogeva Palnt 

rafinery”, bitki yetiştiriciliği deneysel istasyonu, Estonya kalkınma toplumu tohum 

yetiştiriciliği ve Sangaste bahçe yetiştiriciliği alanları tarafından yapılmaktaydı. Estonya 
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bataklık yetiştirme topluluğu tarafından Tooma’da kurulan bir bataklık istasyonu 

bulunmaktaydı. Tüm bu deneysel istasyonlar, devletin karına hizmet sunmak için 

hükümetin para desteği ile idare edilmekteydi. Devletin kendine ait bir deneysel istasyonu 

henüz bulunmamaktaydı. Tartu’da Üniversite’nin öğretim faaliyetlerinin sağlanması için 

bir istasyon kurulmuştu. İlaveten belirli toprak türleri için istasyonlar kurulması 

planlanmaktaydı. Deneyler Bakanlık öncülüğünde ülkede bulunan çeşitli mineral 

gübreleri ile yapılmaktaydı.807 

Estonya’da tarımsal meteoroloji istasyonları kurmak suretiyle tarımda verimi 

artırmak ve mahsulü doğa olaylarından olabildiği kadar korumak, ayrıca tarımda 

araştırma geliştirme (Ar-Ge) merkezleri kurularak tarımda verimliliği en üst dereceye 

çıkarmak hedeflenmişti.  Ar-Ge çalışmaları genelde gübrelemenin verime etkisi şeklinde 

yapılmaktaydı.  Bir sonraki bölümde görüleceği gibi, tarımda gübre kullanılması ve 

kullanılan gübre çeşidine göre hasattaki değişimler ölçülmekteydi.  

Estonya’da, gübre kullanımına kısaca değinilecek olursa; Estonya, tarım için 

gerekli olan gübreyi ithal etmek mecburiyetindeydi.808 Bu ithalat miktarları savaştan 

önce: 500,000 pud süperfosfat, 350,000 pud thomas fosfadı, 50,000 pud K2O tuz, 

100,000 pud kainit, 50,000 pud biber salpetresi ve 200,000 pud sülfrik asit amonyak 

şeklindeydi.  Fakat fosfor alanında, Estonya’nın fosforit tabakası tam bir devrim 

vadetmekteydi. Yukarıda, Estonya’da bulunan bir mineral gübresi olarak bahsedilen 

fosforit gübrelemede bir yenilikti. Tarım Bakanlığı bu yıl içerisinde, Estonya’daki 

fosforun şimdiye kadar bilinmeyen katmanlarını ve onun gübre olarak kullanımını 

bulmak için birçok deney gerçekleştirmişti. Katmanlar, Tallinn’den Narva’ya Finlandiya 

Körfezinin birçok yerinde ve ayrıca “Pirita”, “Jagala” ve “Narova” nehirlerinin 
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kıyılarında görülebilmekteydi. Bu durum fosforitin ülke genelinde bulunabildiğini 

göstermekteydi. fosforit katmanlarının yüzeye en yakın olduğu yer “Aseri” bölgesiydi. 

Bu katmanların bölümleri şöyleydi: Alt Silüryen Tabakada, yüzey toprağı; “dictionema” 

çakıl taşı yaklaşık 2 metre; “ungulite” kumtaşı yaklaşık 20 metre; bu katmanın tam 

ortasında fosforit katman deniz kabukları ile yaklaşık 0,30-1 metre kabuklaşmıştı. Bunun 

yanında; Üst “kambrian” tabakada, yüzey toprağı; “dictionema” çakıl taşı yaklaşık 2 

metre; “ungulite” kumtaşı yaklaşık 20 metre; Bu katmanın tam ortasında fosforit katman 

deniz kabukları ile yaklaşık 0,30-1 metre kabuklaşmıştı. Bu farklı katmanların kalınlıkları 

bir birine yakındı, fakat boyutları değişkenlik göstermekteydi. Fosfotir katmanı sıklıkla 

yüzeye yakındı (4-8 metre), zaman zaman yüzeyden de görülebilmekteydi. Analizler 

fosforitin %10-27 oranında P2O5 içerdiğini göstermekteydi.809 

Estonya fosforiti büyük oranda P2O5 içerdiği için, Tarım Bakanlığı içinde 

topraklanıp topraklanamayacağı ve bu şekilde kullanılıp kullanılamayacağı sorusu ortaya 

çıkarılmıştı. Konunun aydınlatılması için, sonuçları iyi olan deneyler düzenlendi. 

Deneyler, “Arukula” deney istasyonunda görevli tarım danışmanı J. Ümarik 

yöneticiliğinde ve fosforit ve süperfosforitin tek başına ve K2O ile birlikte saman, yulaf, 

şalgam ve patatesin sulak arazide ve normal toprakta büyümesindeki etkilerinin 

karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmişti.810 

Bu çalışmaya göre, patates ve şalgam ve çayır otu üzerinde yapılan deneyde, ilk 

olarak bu ürünler gübre kullanılmadan yetiştirilmiş, ikinci aşamada sadece fosfor 

kullanılmış, üçüncü aşamada ise Fosfor+K2O kullanılmış, dördüncü aşamada K2O+Tuz 

kullanılmış, beşinci aşamada ise, Süperfosfat,K2O+Tuz kullanılmıştı. Bu beş aşama 

karşılaştırılarak çayır otu, şalgam ve patates üreticiliğinde verim artışı değerlendirilmişti. 
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Sonuç olarak hasadın fosforit kullanımı ile birlikte oldukça artmış olduğu ve hatta K2O 

ile fosforit karıştırıldığında hasadın daha üst düzeye taşınmış olduğu görülmekteydi. 

Fosforit K2O ile karıştırıldığında en çok şalgam üretimini arttırmıştı. Deney, Estonya 

fosfortinin sulak topraklarda ve çayırlarda süperfosfat ile yarışabileceğini ve izleyen yıllar 

için gerekli olan hasadın sağlanacağı tarlaların çavdar ve saman tarafından kullanılabilme 

durumlarını göstermekteydi. Estonya fosforiti, fosfor için olan talebi yurtdışından 

gereken miktarı kesinlikle azaltacaktı. Hisselerinin yarısı kooperatif birliğinin elinde 

bulunan bir birleşmiş stok şirketi kurulmuştu. Başlangıçta, şirket fosforiti piyasaya 

ezilmiş halde sokmak niyetlenmekteydi ve bu amaçla bu yıl 13.000 pood kazılmıştı. 

Ayrıca bir superfosfat fabrikası kurmak için planlar vardı. Ve uzak gelecekte nitrojen 

üretimi mümkün olabilecek ve Navora Nehri’nin akıntısı yeterince güçlü olduğu zaman 

salpetre üretimi için gereken güç elde edilebilecekti.811 

Estonya’da tarımda verimi artırmak amacıyla, Ar-Ge kapsamında bazı deneyler 

yapılmıştı. Bu faaliyetler çerçevesinde, Estonya fosforiti, K2O kullanılarak hasattaki artış 

tespit edilmişti. Bu çalışmalar neticesinde fosforit ve özellikle de fosforitin KO2 ile 

kullanılmasıyla tarımda verimin çok arttığı görülmekteydi. Böylece tarımda verim ve 

rekolte artırılarak daha fazla gelir elde edilmesi iç piyasanın fazlasının da ihraç edilmesi 

mümkün hale gelmişti. Dönemin şartlarında böyle bir çalışmanın yapılması Estonya 

tarımı ve bilimi açısından kayda değerdi.  

 

3.1.6. Estonya Tarımsal Örgütlenmesi (Tarım Toplulukları, Süt Çiftlikleri, 

Kooperatifçilik ve Mandıracılık) 

 

 Estonya’da ilk çiftçi toplulukları 1870 yılı ve izleyen yıllardaki Estonya ulusal 

uyanışı sırasında ortaya çıkmış, fakat bu toplulukların kuruluşlarının hız kazanması yirmi 
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yıl sonrasında olmuştu. Bu yüzyılın başlangıcında birçok yerel çiftçi toplulukları kendini 

göstermişti. Dönem itibariyle, 13-14 bin üyeli 130 tane yerel çiftçi topluğu (en büyüğü 

Talin Çiftçi Topluluğu) bulunmaktaydı.812  

Çiftçi topluluklarının önde gelenleri kısa sürede bazı zorlukların bulunduğunu 

görmüşlerdi. Ancak bu zorluklar aşılmasına rağmen topluluklar birbirinden ayrılmıştı. Bu 

ayrılmanın topluluk faaliyetlerini, daha da özgürleştirebileceği umudu doğmuştu. Bu 

çerçevede tarım toplumları oluşturulması gündeme gelmişti. Böylece Estonya ve Livland 

için bir plan hazırlanmıştı. O tarihten itibaren iki topluluk düzenli bir şekilde çalışmış ve 

1920 yılında, üçüncü bir topluluk olan Saarema tarım topluluğu eklenmişti. Estonya tarım 

topluluklarına bireysel üyelik kabul edilmemekte yalnızca topluluklar ve şirketler üye 

olabilmekteydi.813 

 Toplulukların üyeleri yıllık toplantılarda üyeliklerine göre nispeten temsil 

edilmekteydi. Merkezi toplulukların işleri önemli konularda karar almaya yetkili bir 

yönetim kurulu tarafından yürütülmekte, günlük işler ise idare kurulu tarafından 

yürütülmekteydi. Kararlar uygulanmakta, yüksek tarımsal eğitim almış ve topluluğun 

diğer memurlarının altında yer aldığı ücretli sekreter tarafından öneriler yapılmaktaydı. 

Merkezi toplulukların gelir kaynakları üyelik aidatları, kooperatif topluluklarından gelen 

para yardımları, merkezi toplulukların yaptığı teknik danışmalarının ücretleri ve hükümet 

yardımlarından oluşmaktaydı. Merkezi toplulukların gelir kaynaklarının büyük 

bölümünü devlet yardımlarından oluşmaktaydı. Parasal yardımın, yanı sıra hükümet 

merkezi topluluklara danışman yardımı sağlamaktaydı. Estonya tarım toplulukları 

programı, tarımın her branşının kalkınması ve yenilenmesini içermekteydi. Bu amaç için 

topluluklar dönemsel kitaplar basar, danışmanların maaşlarını öder, tarım, mandıra işleri, 
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sığır bakımı, tohum kültürü, arıcılık, makine kullanımı alanlarında teknik uzmanlar temin 

eder, farklı amaçlar için defter tutar, çiftçiler ve kadın üyeler için kısa süreli uzun süreli 

kurslar düzenler, tarım okullarını düzenlerlerdi.814  

 Rusya, idaresinin son yıllarında her iki toplulukta 30-40 teknik uzman 

bulunmaktaydı, 1921 de ise bu rakam her bir toplulukta yarım düzine kadardı, çünkü geri 

kalanların maaşlarını ödeyecek kaynak mevcut değildi. Estonyalı çiftçilerin sahip olduğu 

modern tarım bilgisi tarım topluluklarının itibarını yerleştirebilmekteydi. Son on yılda 

toprak yerli çiftçilerin dernekleri ile dolmuştu ve gübre kullanımı, tarımsal makineleşme, 

rafine edilmiş tohum, küspe, yüksek süt kapasiteli sığır yetiştiriciliği, yüksek ekonomik 

değere sahip birçok tarım dalında genel olmuştu. Estonya çiftçileri mevcut özgür günlerde 

savaştan sonra ortaya çıkan yaraların kısa sürede iyileştirileceğine ve merkezi 

toplulukların yardımı ile Estonya’da tarımın kalkınmasının daha önceki hızının yeniden 

başlayacağına inanmaktaydı.815 

 Estonya’da tarım çiftçilerinin kurduğu derneklerin bir federasyon veya 

konfederasyon şeklinde bir birlik olması amaçlanmıştı. Bu birlikler neticesinde, gübre 

kullanımı, tarımda makineleşme, ıslah edilmiş kaliteli tohum, yüksek kalitede hayvancılık 

yapılamasına katkı sağlanması amaçlanmaktaydı. Bu birlikler, bu amaçlara hizmet 

etmişlerdi ancak, en önemli sorunları kaynaklarının kısıtlı olmasıydı. Fakat tarım 

emekçilerinin bu şekilde birlikler oluşturmaları çok önemli bir olay olarak 

değerlendirilmekteydi.  

 Estonya’da süt çiftçiliğinin yaygınlaşmasına gelince; 

 Estonların sığır yetiştiren topluluk olarak bilinmekteydi. Sığır, derisi ve eti için 

yetiştirilmişti. Bununla birlikte takas yapmak için de kullanılmıştı. Estonyalılar, yerleşik 
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hayata geçmesiyle birlikte tarım faaliyetleri başlamış, ekili alanların gübre ihtiyacı için 

sığır beslenmişti. Böylece sığır yetiştiriciliği gübre ihtiyacından dolayı önemli konuma 

gelmişti.816  

 Önceki nedenlerin yanında, yazın yiyeceklerini ıslatmak için süt elde etmek 

amacıyla Estonyalılar, sığır yetiştiriciliğine devam etmişler, ancak önceki gibi sığırın etini 

ve derisini takas malzemesi olarak değil, direk para getiren bir ürün olarak kullanmışlardı. 

“Sığır gübre için gerekli bir hayvandı” sözü bir atasözü haline gelmişti. Bundan dolayı 

önceleri sığırların önemli bir kısmı yetiştirilmiş, arazinin büyüklüğüne göre önemli bir 

kısmı her yıl satılmış, çoğunlukla 2 yaşındaki boğalar ve inekler çok az oranda elde 

tutulmuştu. Sığır, gübre sağlamaktaydı ve süt sağlamadaki önemi azalmaktaydı. Bu 

aşamada öğretim görevlisi P. Kallit’in yaptığı araştırmalara dayandırılan verilere göre, 

sığır satışından daha fazla para elde etmek için hayvanların olabileceği kadar büyük 

olması ve büyümelerinin hızlı olması en çok istenen özelliklerdi. Bu durum büyük mülk 

sahiplerinin ve çiftliklerin büyük ve büyümesi hızlı hayvanları yurtdışından ithal etmeye 

başlamalarına neden olmuş küçük çiftlikler de aynı hayvanları almayı istemişlerdi.817 

Alıcılar, genellikle büyük mülk sahipleriydi, bunlar küçük çiftçiler tarafından büyütülen 

sığırları ucuz fiyata küçük çiftçilerden alıp hayvan kesim yerlerine daha pahalıya 

satmaktaydı. Büyük mülk sahipleri sığırların satış ve alışında bir acente gibi rol 

alabilmekte bu da onların karlarını garantilemelerini sağlamaktaydı. Büyük mülk 

sahipleri sığırları köylüden satın almakta ve Rusya’ya safkan türü olarak sığır bahçelerine 

satmaktaydı. Estonya’nın küçük çiftçileri yalnızca satış sonunda elde edilen toplamı 

görebilmekte, bir hayvanı yetiştirmenin kendilerine ne kadara mal olduğunu 

hesaplayamamaktaydı. Hayvanın maliyeti ondan tamamen uzaklaştırılmakta, böylece 

satış dışında kendi sığırından bir gelir elde edememekteydi. Bu yolla safkan sığırlar 
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Estonya çiftliklerinde kendilerine yer bulmuş ve daha küçük olan ve daha geç olgunlaşan 

Estonya’nın ev cinsi sığırlarını yerinden etmişti. Büyük hayvanların yetiştirilmesinden ve 

satışından elde edilen kar, Estonya küçük çiftçisinin içine işlemişti, öyle ki bunu yok etme 

oldukça zor olmuştu, ancak sonunda sığırları süt elde etmek için beslemenin daha karlı 

olduğu anlatılmıştı. Sütün, nispeten yüksek fiyatlara sahip olduğu alanlarda bile sığırın 

büyüklüğüne sadece heybetli göründükleri için değil, bu hayvanlar yaşlandığında veya 

sakatlandığında satışı halinde çok kar getirdiği için de büyük önem verilmekteydi. Süt, 

çiftliklerinin kendilerini finanse edebileceği hatta kar getirebileceği düşüncesiyle Estonya 

için yeni bir düşünceydi. Bu yeni sistemin avantajlarını ilk fark edenler sığırları 

yurtdışından ithal eden, büyük mülk sahipleri olmuştu. Bu mülk sahipleri, kendi 

topraklarında yağ ve peynir üretimi için mandıralar inşa ettirmeye başlamıştı.818 

Üretilen süt, bu mülklerin, kendi sorumluluklarında yağ veya peynire 

dönüştürülmüştü. Mülklerin civarındaki küçük çiftlikler, kendilerine verilen örneği 

izlemeye başlamıştı. Küçük çiftlikler süt ürünlerine daha çok önem vermeye ve kendi 

sütlerini mülklerin mandıralarına satmaya başladı, böylece az bir kar elde etseler de 

hayvanlarını sattıklarından daha fazla kar etmişlerdi. Küçük çiftçilerin satmış olduğu süt 

artınca, mandıra ürünlerinin üretilmesi amacıyla sığır yetiştirmenin imkanları daha fazla 

ilgi çekmeye başlamıştı. Küçük çiftçilerin kendi aralarında süt alışverişi yapmasını temel 

alan mandıraların doğuşu için zemin hazırlanmıştı. Mandıralar sığır yetiştiriciliğine 

uygun olan koşulların yer aldığı bölgelerde görülmekteydi. Süt fiyatları düşük olmasına 

rağmen, satıcıların sayısı giderek artmıştı. Satın alma mandıraları kooperatif 

mandıralarına yol açmıştı. Satın alma mandıralarının bulunmadığı bölgelerde süt satışının 
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düzenlenmesi için bir ihtiyaç doğmuştu, tarım ve mandıra çiftliklere uzmanları kooperatif 

mandıracılığının kurulmasını desteklemeye başlamıştı.819 

Birçok mandıra kooperatifi, savaşın son yılında özellikle Almanya’nın işgali 

sırasında kapanmış ancak 1920 yılında birçoğu tekrar açılmıştı. Hem satın alma hem de 

kooperatif mandıraları, daha önceki kaynaklarla kıyaslandığında daha fazla gelir 

sağladığı için sığır yetiştiriciliğini hızlandırmıştı. Konu hakkında var olandan daha fazla 

bilgiye sahip olunması gerektiği fark edildikçe, tarım toplulukları ve kamu refahı için 

kurulan diğer dernekler mandıra çiftlikleri ve çiftçilik konusunda iyi bilgiye sahip 

danışmanların bulundurulması gerektiğini anlamıştı. Bu danışmanların görevi öğretmek, 

birleştirmek ve çiftçileri ikaz etmekti. Sığırların teftişi ve üremesi amacıyla birlikler 

kurulmuştu.820  

Sığırların üremesi tarım toplulukların sayısı 1917 yılına doğru bu toplulukların 

sayısı düşmeye başladı ve 1918 işgaline gelindiğinde Estonya’nın bağımsızlık mücadelesi 

sırasında ikiye kadar düşmüştü. Bu düşüşün birçok nedeni bulunmaktaydı, ana neden 

küspe ve bitki kökü başta olmak üzere yem eksikliğiydi. Üreme dernekleri, sığırların 

denetimi için kurulan topluluklarla birlikte birçok bölgede türemişti. Diğer taraftan büyük 

mülklerdeki sığırlar değişik karakterlere sahipti. Küçük çiftçiler üreme amacıyla farklı 

zamanlarda farklı mülklerden buzağıları satın almışlardı.821 Bu yolla, birçok çiftçi melez 

sığırlara sahip olurken, safkan sığırların yaşadığı mülklere yakın yerlerde yaşayan diğer 

çiftçiler ise zamanla safkan sığırlara sahip olmaya başlamıştı. Ülkedeki, daha gelişmiş 

bölgeler, yerel ırkları kenara iten daha iyi ırkları desteklemişti. Küçük çiftçilerin sığır 
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üremesindeki girişimlerinde bilimsel bir program tamamen eksikken, diğer taraftan 

büyük mülk sahipleri kendi soyağacı kitabına sahipti. Estonya’nın yerel ırklarının 

neslinin tükenmesine mahkum olduğu görülmekteydi, sadece çok az sayıda bir kısmının 

geriye kalabileceği düşünülmekteydi.822 

İnekler sayıca yeterli iken, iyi ırkı olan boğalar azdı, bu nedenle bu tarz ırklar 

Finlandiya’dan, Batı Fin’den ve Estonya’nın yerel ırklarından ithal etmek için bir plan 

oluşturulmuştu. Sonuç olarak, Batı Finlandiya boğaları ilk kez 1910 yılında getirilmiş ve 

1914 yılında bu sayı 20’ye ulaşmıştı. Estonya boğalarının bulundukları her yerde 

kullanılması bu ithal hareketi haklı çıkarmıştı. Estonya tarım topluluklarının kurulduğu, 

1910 ve 1913 yıllarında, sığırların cinsleri ayrıntılarıyla araştırılmış ve tüm sığır 

cinslerinden anlamsız bir karışıma dikkat verilmesi yerine tüm enerji seçilmiş ırkların 

geliştirilmesine yoğunlaşmıştı.823 

Yerel ırklara gereken önem verilmişti. Angler ve yerel cins sığırlar birliği 

kurulmuştu. 1919 yılı sonbaharında Estonya Angler Sığır Yetiştirme Topluluğu 

kurulmuştu.824 Aynı amaçlarla Estonya ev sığırını yetiştirme topluluğu 20 Nisan 1920’da 

kurulmuştu. Angler ve Frizye cinsi sığır yetiştiricileri, maliyetin fazlalığı ve bu 

hayvanların iklime alıştırılmalarının gereksiz olması gibi nedenlerden dolayı daha fazla 

hayvan ithal edilmemesi sonucuna ulaşmışlardı. 825 
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Süt sağma Estonya’da durumlara bağlı olarak çok farklı şekillerde yapılmaktaydı. 

En iyi denetlenen topluluklarda, ineklerdeki yıllık süt üretimi 6,000 kg iken bireysel yıllık 

üretim sadece 3,200 kilogramdı. Bir tane ineğin süt üretimi yılda maksimum 4,800 kg’a 

ulaşmaktaydı. Küspe bulunmadığında ve ev tahıl yetiştiriciliği olanaksız hale gelmiş ve 

hayvan yetiştiriciliği genel olarak gücünü yitirmişti, süt üretimi neredeyse daha önceki 

üretim miktarının yarı miktarına gerilemişti. Bu konuda en büyük mağdurlar pahalı 

safkan ırklardı, bu ırkların süt üretme kapasiteleri çok düştü ve bazı bölgelerde süt üretimi 

750 kg civarına hatta bunun da altındaydı. Ev türü sığırlardan elde edilen sütün eskisine 

oranla üçte bir oranında azaldığı bilgileri mevcuttu ancak bu yıl boyunca ciddi oranda 

artması beklenmekteydi. Mandıra çiftçiliğinin Estonya’daki kalkınması için gelecek 

planları şöyleydi: mevcut durumda, çok az miktarda olan ev türü sığırların 

yaygınlaştırılması, buzağı ihtiyacının karşılanamayacak kadar çok olması, Estonya “Ev 

Türü Sığır Yetiştirme Topluluğunun” sığır yetiştirme ihtiyacını karşılama umuduyla 

üyelik başvurularını kabule devam etmesi şeklindeydi.826 İleriye dönük olarak Estonya’da 

yalnızca ev türü ve Angler cinsi sığırlar önemli olmaya devam edecekteydi. Yıllar göre 

Estonya’da bulunan evcil hayvan miktarlarını gösteren grafik aşağıda sunulmaktaydı.827  

Tablo 6; Estonya’nın Evcil Hayvan Envanteri (1919-1920) 

Yıl  İnek At Koyun Domuz Toplam 

1916 518,947 178,447 622,227 304,288 1,623,909 

1919 406,569 164,980 419,909 150,072 1,141,530 

1920 442,668 164,502 530,291 260,693 1,398,154 

Kaynak; Osmanlı Arşivleri, Belge No: HR_SYS__02679_00001_130 828 

 

Savaş zamanının el koyma ve yağmalara rağmen sığır stoku aynı seviyelerde 

kalabilmişti. Hatta savaşın son yılında az miktarda da olsa bir artış gözlenmişti. 1920 

yılında Estonya’da ise ortalama olarak her 100 kişiye 36 inek, 43 koyun ve 21 domuz 
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düşmekte ve bu rakamlar Estonya’nın ortalamasının Avrupa’dan yüksek olduğunu 

göstermekteydi. Sadece Danimarka, İsveç ve Norveç’te daha yüksek yüzdelerde sığır 

bulunmaktaydı. Estonya’da her 100 desj.lık toprağa 18.7 at, 54 sığır ve 63 koyun 

düşmekteydi. Ayrıca, Estonya bu konuda diğer Avrupa ülkeleri ile aynı seviyelerde yer 

almakta, fakat mandıra çiftçiliği ve sığırların rafine edilmesinde Estonya’dan daha fazla 

beklenti bulunmaktaydı.829 

Estonya’da önceleri sığır yetiştiriciliği et ihtiyacının karşılanması için yapılırken 

sonralarda, özellikle yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte tarım için gübre ihtiyacını 

karşılamak için yapılmaya başlanmıştı. Sığırlar sadece gübre için yetiştirildiği dönemde 

hayvanın sadece satışından gelir elde ediliyordu. Bu nedenle hayvan ne kadar iri olursa 

getirisi de o kadar fazla oluyordu. Bu nedenle büyük mülk sahipleri daha iri olan sığırları 

Finlandiya’dan ithal etmeye başladı. Ancak, daha sonra bilimsel çalışmalar hayvanın 

etinin getirisi kadar sütünden de getiri sağlanabileceğini, bu getirinin hayvanın et için 

satılmasından daha fazla olabileceğini ifade etmekteydi. Bu nedenle artık et için iri kıyım 

boğaların ithal edilmesine gerek kalmamıştı. Yerli ırkların ıslah edilmesine ve 

hayvanların soyağacının bile oluşturulmasına başlandı. Mandıracılık genişlemiş, elde 

edilen süt ve süt ürünleri kooperatifler vasıtası satılarak gelir elde edilmeye başlanmıştı. 

Yerli sığır yetiştiriciliği birlikleri kurulmuş, ıslah edilen ırkların çoğaltılması sağlanarak, 

ithalat azalmış böylece ülke ekonomisine olumlu etki yapılmıştı. Eston, tarım toplumunda 

kooperatif, üreme ve teftiş birlikleri bölgesel federasyon, mandıralar vb. gibi çok sayıda 

ve çeşitte bir örgütlenme biçimi mevcuttu. Bu örgütlü, tarım toplumu, tarımın 

gelişmesinde büyük paya sahipti. Çünkü çiftçiyi eğitiyor ve yönlendiriyor ürünlerin 

satılmasında öncülük ediyordu.  

Estonya kooperatifleri ve mandıraları hakkında birkaç söz söylemek gerekirse;  
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En çok gelişmenin ve en fazla mandıra kuruluşunun yaşanması 1911 yılında 

başlamış ve savaşın patlak vermesine kadar devam etmişti. Kooperatif mandıralarının, 

belirli bir tipte merkezi birliğe uygun hale getirilmesi için, ülkede bulunan mandıraların 

süt üretimini toplayan ve ihraç eden “Estonya” isimli yapı oluşturulmuştu.830 1914 yılında 

165 mandıra çoktan şirket temelinde çalışmaktaydı. 165 mandıradan 70’i merkezi 

derneğin üyesiydi ve 90’nın üzerinde mandıra merkezi derneğin üzerinden ürünlerini 

satmaktaydı. Özellikle St. Petersburg piyasası oldukça kapalı olduğu için mandıralarda 

St. Petersburg için birçok farklı ürünü yetiştirmek mümkündü. Tren yollarına yakın olan 

mandıralar ürünlerini direk olarak Tallinn ve St. Petersburg’a gönderiyor, diğerleri ise 

tereyağını varil ya da kutularda yurtdışına gönderiyordu. Tereyağının büyük bir bölümü 

St. Petersburg’a ve Tallinn’e gönderildi. Aniden çıkan savaş yıllarından önce bile Estonya 

tereyağı üretimi çoktan düzenlenmiş ve ürünleri için yurtdışında bir talep doğmuştu.831 

En kötü kriz döneminde birçok mandıra kapanmıştı ancak, savaş nedeniyle 

tereyağı piyasada nadir bulunmaktaydı, fiyatı artmıştı ve büyük borçlar altında ezilen 

mandıraların birçoğu borçlarının tamamını ödemiş ve işlerine borçsuz olarak devam 

etmekteydi. Mandıracılıkta daha fazla gelişmeyi sağlamak amacıyla, Tarım Bakanlığı 

mandıra işçilerinin son standartlara göre eğitileceği mandıracılık okulu kurmaya 

niyetlenmişti. Kooperatif mandıralarının durumunu gösteren verilere bakıldığında; 1920 

yılında Estonya’da 154 mandıra bulunmaktaydı, bunların 62’si kooperatif mandırası, 

92’si özel amaçlıydı. Mandıralara getirilen kaymağı alınmamış süt miktarı 17,4 milyon 

litre, yağsız süt miktarı 761,000 litreydi. Aynı yıl içerisinde satılan mandıralar:832 
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Tablo 7; Estonya’da Satılan süt Ürünleri Değeri (1920 yılı) 

Kaymağı alınmamış süt 1,6 milyon litre 

Yağsız süt 1,7 milyon litre 

Tereyağı 1,073,230 pound (1pound=0,425 kg) 

Peynir 301,439 pound 

Krema 124,336 pound 

KAYNAK: Osmanlı Arşivleri, Belge No: HR_SYS__02679_00001_133833 

 

Estonya’da hayvancılığın et ve gübre için yetiştirilmesinin yanında hayvanların 

sütünden de faydalanılarak gelir elde edilebileceği bilim adamları tarafından gündeme 

getirilince, Eston çiftçisi süt ürünleri elde etmek için, tarım toplumları vasıtasıyla 

danışmanlar gözetiminde çalışmaya başlamıştı. Çok geçmeden, iç piyasanın talebini 

karşılamanın ötesinde ihracata da başlanmıştı. Eston köylüsüne bir destek de 

kooperatiflerden gelmişti. Eston köylüsünün ürettiği ürünün pazar bağlantıları bu 

kooperatifler ve kooperatif birlikleri aracılığı ile yapılıyordu. Böylece köylüler pazar 

sıkıntısı çekmiyordu. Bu yolla, Estonya’da süt ürünleri üretimi mandıracılığın, süt ve süt 

ürünleri kooperatiflerinin kurulmasına neden olmuştu. Eston çiftçisi tarımda örgütlü bir 

yapıda hizmet vermekteydi. Bu durum Eston ekonomisine hem içi hem de dış satım ile 

ciddi gelir sağlamaktaydı. Çünkü üretilen süt ürünleri Avrupa’da kendisine pazar 

bulabilmişti. 

Genel olarak Estonya kooperatif hareketlerine bakıldığında;  

Estonya’da 1921 yılının Ekim ayında 300,000 üyeye sahip 2453 topluluk ve 

dernek vardı.834 Estonya’da bulunan, tarımsal dernek ve topluluklar: 130 yerel çiftçi 

topluluğu, 110 kooperatif mandıraları, 78 sığır yetiştiriciliği kooperatifi, 109 kooperatif 

kredi topluluğu, 251 çiftçi derneği, 394 tarımsal makineler ile ilgili topluluk, 66 kömür 
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kooperatifi, 5 keten tohumu kooperatifi, 79 patates kooperatifi, 155 eğitim topluluğu vb. 

Ekim 1921’de sadece kooperatif derneklerinin sayısı 983’e ulaşmıştı.835 

Ayrıca bahsedilmesi gereken diğer bir konu da, 2 milyon mark sermaye ile 

kurulan, hisseleri sadece kooperatif topluluklarının elinde bulunan ve görevi bu 

toplulukların finanse edilmesini ve ihtiyaç halinde kredi verilmesini düzenleyen adeta 

kooperatif merkezi bankası gibi olan, Estonya Milli Bankasıydı. Kredileri garanti eden ve 

banka tasarrufu sağlayan yerel kooperatif kredi topluluklarının etkisi de bu alanda faydalı 

olmuştu. Rusya idaresi zamanında bu kredi kooperatifleri toprak alınması için gerekli 

olan borç için tek sığınak olmuştu. Bireysel bazda, Estonya tarımının kalkınmasında ve 

tarım kooperatifinin yapılanmasında emeği geçenler ve bahsedilmesi gerekenler kişiler 

şunlardı: J. Tönisson Parlamento üyesi, John Kukk Parlamento sözcüsü, H. Namsing 

Kooperatif Toptan Topluluğu Direktörü, A. Kask Kooperatif Merkezi Ligi Başkanı, Aug. 

Hanko ve J Sihver (Estonya), Dr. Masing, Dr. J. Raamot, Dr. A. Eisenschmidt, tarım 

uzmanları; J. Hunerson, J. Kalm, Th. Pool, çiftçiler; H. Virkus ve Joh. Ploompuu, P. Kallit 

eğitmen ve diğerleriydi.836  

Estonya, tarım çalışanları, tarımda mandıra, mandıra birlikleri, üreme birlikleri, 

teftiş birlikleri, kooperatifler, kooperatif üst birlikleri, tarım toplumları, okullar, kurslar, 

tarım kredi kooperatifleri vb. gibi örgütlü yapıyı oluşturabilmişlerdi. Bu örgütlü yapı, 

çiftçilerin eğitiminden başlayarak hangi toprakta nasıl ve hangi ürünü yetiştirmesi 
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“Pollumees” ismiyle çiftçi toplulukları tarafından sunulmaktaydı, “Ühistegewuseleht” kooperatif 

hareketlerin bir organı olarak, “Angronoom” paralı tarımsal danışmanların bulunduğu Estonya oluşumunun 

bir organı olarak ve “Eesti Mets” ise ormancılık amaçları için faaliyet göstermekteydi. Estonya kooperatif 

hareketlerinin birleştiren ve bu harekete asıl ruhu katan üyeleri Estonya kooperatif topluluklarının 

üyelerinden oluşan ve sayısı 189 olan Estonya Kooperatif Merkezi Birlikti. Birliğin ana görevi propaganda 

faaliyetleri yürütmek ve “Ühistegevuseleht” dergisini yayınlamaktır. Ticari kooperatif faaliyetleri, Ekim 

ayında üye sayısı 245 kooperatif mağazasına ulaşan “Estonya Kooperatif Toptancı Topluluğu” etrafında 

toplanmıştır. 1920 yılında satışlar 210 milyon Estonya markı iken, 1921 yılında bu rakam 600 milyon 

Estonya markı olmuştu. Birçok yerel kooperatif mağazaları milyonlara ulaşan yıllık satış rakamları 

gösterebilmekteydi. Mandıra çiftçiliği alanında ana kooperatif derneği 189 üyeli “Estonya”idi. 
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gerektiği, ürettiği ürünler için kullanılan tohumların ıslahı, ürünlerin satışı vb. konularda 

çiftçilere yardımcı olmaktaydı. Bu sayede çiftçiler bilinçli bir tarım yaparak, yüksek 

rekoltede ve kalitede ürün elde edebilmekteydi. Böylece iç talebi karşılayan tarım ürünleri 

yüksek kaliteleri nedeniyle ihraç ürünü olarak Eston ekonomisine gelir getirebilmekteydi. 

 

3.1.7. Estonya Ormancılık Faaliyetleri 

 

Estonya’da istatistiklere göre, 720.000 desj. (1,94 milyon dönüm) toprak 

ormanlarla kaplıydı. Bu alanda, daha önceden Rusya Devleti ve Rusya Tarım Bankası’na 

ait olan kısım 100.000 desj’dı. Küçük çiftçi ve mülklere ait ormanları gösteren veriler ise 

mevcut değildi. Otlak ve çayırların üzerindeki ormanlar da dahil edilirse, Estonya’da 

ormanlarla kaplı alan yaklaşık olarak 800,000 desj. Yani 2,2 milyon dönümdü.837 

Ormanların bakımı ve yönetimi Tarım Bakanlığı’nın bir alt birimi olan 

Ormancılık Kurulu elinde bulunmaktaydı. Rusya ile yapılan barış antlaşması ile 1 milyon 

desj’lık Rusya ormanının Estonya’ya imtiyaz olarak verilmesi, Estonya ormanlarını ciddi 

şekilde arttırmıştı. Bu kullanım hakkının parasal değeri yaklaşık olarak 15-20 milyar 

Estonya markıydı.838 

Ordu ve tahkimatlar için savaş döneminde talep edilen ormanlar da 

bulunmaktaydı. Kömür ithalatındaki stopaj da ormanları etkilemişti. Özellikle, Tallinn 

tahkimatları içerisinde yer alan ormanların büyük bölümü zarar görmüştü. Estonya, 

ormanlarının resmi olarak Ormancılık Kurulu’nun farklı topraklardaki araştırmalarını 

tamamladığı zaman ölçülebilmişti. Ormancılık alanında yüksek eğitim Tartu 

Üniversitesi’nde verilmekteydi. Estonya kereste ihracatı yapabilmekteydi.839 
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Orman ürünlerinden yapılan yazı tahtaları, selüloz, çam kerestesi ve mobilyalar 

ihraç edilmekteydi. Estonya’da toplamda 258 kereste fabrikası bulunmaktaydı. 

Bunlardan 35’i devlet mülkiyetinde, 10 anonim şirketlerin elinde ve 213’ü ise özel 

şahıslara aitti.840 

Estonya’nın zengin orman örtüsü, kağıt ve kerestede ihracat yapmasına imkan 

sağlamıştı. Bağımsızlık savaşından sonra, Rusya’nın iyi niyet göstergesi olarak verdiği 

ormanlar ile özel mülk sahiplerinin tasarrufunda bulunan ormanların devlet eline 

geçmesiyle birlikte daha zenginleşen orman örtüsüne ulaşılmıştı. Bu zengin orman sahası,  

ağaçlardan temin edilecek kereste endüstrisinin gelişmesinde de önemli bir katkı 

sağlamıştı. Üretilen kereste ve diğer orman ürünleri ihraç edilmişti. Hatta, Estonya’nın 

Türkiye’ye yaptığı ihracatta, ticarete konu olan mal birleşimlerinin içerisinde kereste ve 

tahta ürünlerinin önemli bir yeri bulunmaktaydı. 

 

3.1.8. Estonya Toprak Reformu 

 

Toprak reformu savaş sonrası dönemde hem tarımın kalkınmasını hem de toprağın 

işlenmesini üst düzeye çıkaracak bir yöntem olarak değerlendirildi. Hatırlanacak olursa; 

1918 yılında Rusya Bolşevikleri Estonya toprağını istila ettiğinde, köylü askerlere 

aşağıdaki şekilde bir yaklaşım aşılamıştı: Alman toprak sahiplerinin,  Eston halkına 

söylediği “…topraklarınızı neden koruyorsunuz? Siz kendiniz hiçbir şeye sahip 

değilsiniz. Yalnızca bizim yardımımızla kendi toprağınıza sahip olabilirsiniz.” şeklindeki 

bu söze bir tepki olarak, Estonya Hükümeti, Estonya ordusunun kendi toprakları için 

mücadele etmesinin etkilerine karşı bir bildiri ile karşılık verdi. Bu bildiride toprağı 

olmayan herkesin toprak kazanacağı, Estonya’nın köylü ve askerlerinin artık Alman 
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toprak sahiplerinin değil, kendi topraklarını koruyacağı gibi konuları yer almıştı. Bu 

bildirinin kavranması ile Estonya askerleri korudukları ve uğrunda öldükleri toprakların 

Alman toprağı değil toprak reformu ile kendilerine verilecek toprakları savundukları 

bilinci, savaşta askerlerin motivasyonlarını artırmış ve bir tarafta Rusya Bolşevikleri 

diğer tarafta Alman güçleri olmak üzere bu yabancılarla mücadele edilmişti. Estonya’nın 

toprak reformu hamlesi bağımsızlık savaşının kazanılmasında önemli bir motivasyon 

kaynağı olmuştu. İnsanlarda kendi topraklarını koruma azmi oluşmuş bu da savaşın 

kazanılmasında önemli bir etki yaratmıştı. Bundan dolayı, toprak reformu, Estonya’da 

tarımın kalkınması ve birçok değişikliğin kaynağı olmuştu. Reformdan önce Estonya 

şöyle bölünmüştü: 1) 1,147 büyük toprak sahipleri, sahip oldukları toprak 2,219,699 desj. 

veya tüm ülke topraklarının %57,95’i,2) 50,961 küçük çiftçi, 52,338 desj. veya ülke 

topraklarının %42,05’i., şeklindeydi.841 

Tablo 8; Estonya Topraklarının Dağılımı 

 Sayı Alan % 

Baronyal malikaneler 734 1,404340 desj. 63,27 

Çoğunluk 95 369,679 desj. 16,6 

Şövalyelerin 

malikâneleri 

8 40,634 desj. 1,83 

Dini malikaneler 108 49,554 desj. 2,23 

Hükümdarlık 

malikaneleri 

101 219,239 desj. 9,98 

Tarım Bankası 

mülkleri 

19 62,435 desj. 2,81 

Kasabaların mülkleri 18 37,917 desj. 1,71 

Papa ve elçilerin 

mülkleri 

3 7,584 desj. 0,34 

Kır evleri 61 28,317 desj. 1,28 

Kaynak: BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_139 

 

Yeni toprak reformunda şövalyelere, baronlara, kiliseye, daha önce Rusya 

devletine ve bankasına ait olan mülkler Estonya’ya devredilmişti. Bunlar toplam 1,065 
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mülktü, büyük mülklerin %97 sine tekabül etmekteydi. Bu toplamdan 610,117 desj. lik 

kısmı küçük çiftliklere dönüşmüştü.842  

Daha önceki toprak sahipleri taşınabilir varlıkları için daha evvel belirlenen 

programa göre ödeme almıştı. Daha önce belirtildiği üzere toprağın kendisi için verilecek 

tazminat halen tartışılmaktaydı ve büyük ihtimalle tazminatlar bazı şekillerde daha sonra 

ayrıca ödenebilecekti. Toprak reformu yasasının amacı, daha önceden büyük mülk 

sahiplerinin faaliyet gösterdikleri alanlarda küçük çiftçi sınıfının ortaya çıkarılması, bu 

amacı gerçekleştirmek için toprakların daha önceki kiracılarına verilmesi ve bölünme 

eylemini sadece sınırların düzeltilmesini içermesi şeklindeydi. Atıl topraklar ve otlaklar 

gibi kalıcı toprak rezervini oluşturan ormanlar da devletin kullanımında kalmıştı. Büyük 

mülkler bölünmüş ve önceliği eski askerler olmak üzere toplamda 10-30 desj. oranlarda 

başvuranlara kiralanmıştı. Fakat büyük mülklerin bir kerede bölmesi imkansız olduğu 

için bu mülklerin bir kısmı eski sahiplerine geçici olarak bırakılmış, geriye kalan bu kısım 

son bölünme tamamlanıncaya kadar geçici olarak bölünmüştü. 1920 yılında topraktaki 

düzen şöyleydi: Orman ve atıl topraklar 1 milyon desj’a kadar Ormancılık Kurulu 

tarafından yönetilmekteydi. Kiralık çiftlikler daha önce de belirtildiği üzere daha önceki 

kiracılarına verilmişti.843 

Reforma kadar, büyük mülk sahiplerinin elinde bulunan topraklar, reform ile 

topraklar; 242 mülk (yaklaşık 84,601 desj’lık alan) parsellere bölünmüş, parsellenmemiş 

alan 517 haneye verilmiş (toplam 17,494 desj’lık alan), 115 adet devlet adına ekilen çiftlik 

(65,599 desj’lık alan), 21 tane bazı devlet organlarının toprakları üzerinde yapılan çiftlik 

(51,700 desj’lık alan), 600 tane daha önceki koruyucularına, kiracılarına veya sahiplerine 

verilen mülk (247,088 desj.lık alan) şeklinde bölünmüştü. Bu bölünme halen geçerli 

                                                           
842 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.60;BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_140 
843 Vesterinen (Ed.), a.g.e., s.61;BOA, Belge No: HR_SYS__02679_00001_141 



397 

 

durumdaydı ve 1 Kasım 1920 yılında 544 mülk parsellenmişti. Tüm bölünme 1924 

yılında yapılan programa göre sonuçlandırılmak zorundaydı. Devlet tarafından, orijinal 

planların yerine getirilmesi için tahsis edilen daha evvel bahsedilen 600 mülkten 314’ü 

halen daha önceki sahiplerinin elinde bulunmakta ve böylece ayrılan mülklerin sayısı 286 

olmaktaydı. Ancak, 1922 ekonomik yılında 15,824 küçük çiftlik kiralanmak için 

ayrılmıştı, bu alan toplam olarak 313,432 desj’lık alana tekabül etmekteydi.844 Çiftlikleri 

oluşturmak için, 125 büyük mülk tamamen ve 36 tanesi ise kısmen bölünmüş, 263 tane 

büyük mülk ise bölünmeden kalmıştı. Bu çiftliklerin satın alma yoluyla daha sonra 

alınmasına izin verme olanağı, bölünme sırasında ortaya çıkmıştı. Yabancıların 

Estonyalılar tarafından kendi topraklarının düzenlenmesinde gösterdikleri aşırı 

radikalizmi anlaması zordu. Yeni Toprak Reformu Yasasının amacı toprağın herkese açık 

olması ve yaşayanların toprak üzerinde eşit haklarının bulunması amacıyla toprağı 

düzenlemek ve örgütlemekti. Doğal olarak, arazi üzerindeki koşulların örgütlenmesi, 

Estonya'nın iç meselesiydi ve işin başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğine kuşku yoktu. 

Yeni küçük çiftlikler başlangıçtaki zorlukları atlattıklarında, ürünlerden kar elde etme 

şansları Danimarka’daki çiftlikler kadar büyüktü. Toprak reformunun, bu tarım ülkesini 

eski Rus İmparatorluğu’nun sınırından kopan tüm devletlerin en mutlularından biri 

yaptığı düşünülmekteydi.845 

Estonya, bağımsızlıktan sonra şövalyelerin, toprak beylerinin, baronların, 

kilisenin, daha önce Rusya devletine ve bankasına ait olan mülkleri toprak reformu 

kapsamında kendi çiftçisine paylaştırmıştı. Bu anlamda, Estonya toprak efendilerinin 

bünyesinde atıl toprakları küçük çiftçilere vererek üretimi artırmıştı. Bu da tarımda atıl 
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olan arazilerin işlenmeye başlamasına, elde edilen gelirin halkın elinde kalmasına, genel 

olarak da tarımın ve ekonominin gelişmesine olumlu yansımıştı.  

 Estonya ekonomisi, 1918-1924 öncesi dönemde, tarıma dayanan bir üretim 

ekonomisi özellikleri göstermekteydi. Estonya tarımda, yerli tohum ve hayvan ırkını 

yaratmaya çalışmıştı. Bazı tarım makinelerinin ve yedek parçalarının ülkede üretilmeye 

başlanmıştı. Tarımda gübre kullanılarak rekolte ve verim artırılmaya çalışılmaktaydı. 

Kooperatifler, ürünlerin satılmasında yani pazar bulunmasında etkiliydi. Tarım ve 

hayvancılık başta olmak üzere üretim fazlası ürünler ihraç edilmekteydi. Estonya savaş 

yıllarında sekteye uğrayan tarım ve hayvancılığı geliştirmek için tarım eğitimine önem 

vermiş, tarım okulları oluşturulmuştu. Ayrıca üreticiye destek olmak ve malını uygun 

fiyata satmak, tüketiciyi korumak amacıyla tarım ve kredi kooperatifleri kurulmuştu. 

Estonya, tarım çalışanları, örgütlü bir yapıyı oluşturabilmişlerdi. Estonya’nın savaştan 

sonra, Rusya’nın ve toprak beylerinin mülkiyetinde olan ormanların devlet eline 

geçmesiyle, zengin bir orman yapısına kavuşmuştu. Estonya tarımında ve buna bağlı 

olarak ekonomisinde ana dönüşüm, Estonya toprak reformu ile olmuştu. Estonlar, 

Bolşeviklerin Alman beylerinden arazileri kendilerinin yardımı olmadan alamayacakları 

yönünde yaptıkları kara propagandaya karşın Eston Hükümeti’nin, Eston askerlerinin 

Almanların ve Bolşeviklerin ellerindeki arazilerin savaşan askerlere ve köylülere 

verileceğini söyleyerek hem Almanlara hem de Bolşeviklere karşı verilen savaşta Eston 

halkını motive etmişti. Nitekim savaştan sonra Almanlar ve Bolşevikler’den alınan 

araziler askerlere ve köylülere dağıtılarak toprağın işlenmesi sağlanarak üretim artmıştı. 

Estonya, tarımda ve hayvancılıkta ürün kalitesini ve miktarını artırarak, ülke talebinden 

fazlasını ihraç etme şansını bulmuştu. Tarım ürünlerinin ihracatında kooperatiflerin ve 

çiftçiye yardımcı olan diğer organizasyonların rolü büyüktü. Bununla birlikte, Estonya 

tarımda ve hayvancılıkta milli tohum ve hayvan kullanılması için ıslah çalışmaları yapmış 

bunun da karşılığını üretim fazlası olarak elde etmeyi başarmıştı. Estonya tarımda ve 



399 

 

hayvancılıkta, katma değeri azaltan ithalatı azaltarak, bunun yerine ülke içinde üretilen 

ürünleri ikame etmeye çalışmıştı. Estonya ihraç edebileceği mallar etrafında bir endüstri 

oluşturma yolunda başarı elde etmişti. Bu çerçevede, distilasyon, kereste, makine ve 

ekipman vb. gibi endüstrilerin temellerini oluşturmayı başarmıştı. 

 

3.2. TÜRKİYE İLE ESTONYA ARASINDA İMZALANAN TİCARET VE 

SEYRÜSEFAİN MUKAVELESİ VE İPTALİ (12 MART 1928-14 AĞUSTOS 1929) 

  

 

Türkiye ile Estonya, iki ülke arasında var olan iyi ilişkileri kuvvetlendirmek, 

yapılacak ticareti kurumsal bir çerçeveye oturtmak, malların ve kişilerin dolaşımını 

düzenlemek ve iki ülke vatandaşlarının diğer ülkede tabi olacağı rejimi ve ikamet 

şartlarını belirlemek amacıyla 12 Mart 1928 tarihinde Ankara’da bir ticaret ve seyrüsefain 

sözleşmesi imzalanmıştı. Bununla birlikte, sözleşme imzalanırken ciddi bir şekilde 

öngörülemeyen, 1929 Dünya Ekonomik Krizi ve Lozan Antlaşmasından kaynaklı 

gümrük tarifelerinin uygulanma süresinin sona ermesi nedeniyle, yeni düzenlemelere 

ihtiyaç duyulmuştu. Bu nedenle, Türkiye’nin Estonya Devleti’ne gönderdiği, 18 Ağustos 

1929 tarihli nota ile 1928 tarihli ticaret ve seyrüsefain sözleşmesi tek taraflı olarak 

feshedilmişti.  

Ticaret ve Seyrüsefain Sözleşmesi’nin imzalanması için Estonya’nın Varşova 

Sefiri Otto Strandman’ı yetkilendirmişti. Strandman’ın sözleşmeyi görüşmek ve 

imzalamak için, İstanbul üzerinden Ankara’ya gelişi, Türkiye’nin Sofya Sefiri Hüsrev 

Bey’in,  Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Nazmi Bey’e 11 Şubat 1928 tarihli telgraf 

ile bildirilmişti. Söz konusu telgrafta, Estonya’nın Varşova Büyükelçisi Otto 

Strandman’ın elçiliğin Bakanlığa gönderdiği yetki belgesi ile İstanbul’a hareket ettiğini, 

13 Şubat Pazartesi günü saat on sekizde kaldığı otelden İstanbul Temsilciliği’ne 
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beraberinde getirdiği zarfın alınması için telefon edeceği, iki gün sonra ticaret antlaşması 

için Ankara’ya gideceği, bu nedenle gerekli kolaylığın sağlanması talep edilmekteydi.846 

Türkiye ile Estonya arasında 12 Mart 1928 tarihinde imzalanan mukavelenin tam 

adı “Türkiye İle Estonya Arasında Münakit Ticaret Ve Seyrüsefain Mukavelenamesi” 

idi.847 Taraflar Estonya ile Türkiye Devletleriydi.  Sözleşmenin amacı, ülkeler arasındaki 

mevcut dostane ilişkileri geliştirmek, halkların her iki devlette ikamet şartlarını 

düzenlemek, ticari ilişkileri inkişaf ettirmek olarak belirtilmişti. Yani sözleşme, iki ülke 

arasında mevcut olan dostluğun geliştirilmesi, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak 

ikamet şartlarını belirlemek ve ticaretlerini artırmak amacıyla yapılmıştı.848 Bu 

çerçevede, görevlendirme şu şekilde gerçekleştirilmişti: Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti’ni, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Enis Bey, Estonya Cumhuriyeti 

Hükümeti’ni Estonya’nın Varşova Elçisi Otto Strandman temsil etmekteydi. Görüşme 

esnasında iki temsilci bu antlaşma görüşmelerine katılmaya yetkili olduklarına dair usule 

uygun olarak bulunan “selahiyetnamelerini” birbirlerine tebliğ ettikten sonra sözleşme 

görüşmelerine geçilmişti.849 Estonya ile Türkiye arasında yapılacak ticaret ve seyrüsefain 

sözleşmesi için Estonya temsilcisi ve Varşova Büyükelçisi Strandman; Türkiye adına ise 

Mehmet Enis Bey görevlendirilmişti. İki temsilcinin kendi devletleri tarafından 

sözleşmeyi imzalamak için görevlendirildiklerine ilişkin olarak verilen yetki belgelerini, 

bir birlerine vermesinden sonra sözleşmenin imzalanması kararlaştırılmıştı. 

 

                                                           
846 BOA, Belge No: HR_İM_225_00072_001_001, 
847 T.C. Resmi Gazete 3 Haziran 1928, 1357 sayılı kanun, 12 Mart 1928 tarihli Türkiye İle Estonya 

arasında Münakit Ticaret Ve Seyrüseferin Mukavelenamesi, 
848 EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00003_t; T.C. Resmi Gazete 3 Haziran 1928,1357 sayılı 

kanun, 
849 EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00003_t; T.C. Resmi Gazete 3 Haziran 1928,1357 sayılı 

kanun, http://ua.mfa.gov.tr/,  

http://ua.mfa.gov.tr/
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3.2.1.Sözleşmenin İçeriği  

 

Türkiye ile Estonya hükümetleri arasında 12 Mart 1928 tarihinde Ankara’da 

imzalanan ticaret ve seyrüsefain mukavelenamesinin, birinci faslında, ilk 10 madde ile 

“ikamet” işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. Sözleşmenin ikinci kısmında ise 

11’inci ve 27’inci maddeler arasında ticari hükümler bulunmaktaydı. Bu hükümler 

içerisinde denizciliğe, gemilerin tabi olacağı rejime ayrıca yer verilmekteydi. Birinci 

fasılda, Türk ve Eston vatandaşlarının iki ülkede ikamet etmeleri durumunda vatandaş 

olarak değil ancak vatandaş gibi muamele görmesini sağlamaya yönelik düzenlemeler 

içermekteydi. Bir Türk vatandaşının Estonya’da; bir Eston vatandaşının ise Türkiye’de 

“mukim” olması halinde ikamette, mal edinmede, edindiği malları tasarruf etmede ve 

vergilendirmede, icra ettiği meslekten elde edilen kazancın vergilendirilmesinde, 

ürettikleri ürünlerin ihracında, edindiği gayrimenkulün kamulaştırılmasında, adli 

işlemlerinde diğer ülke vatandaşı gibi haklara haiz olduğu, ülkenin kendi ülke 

vatandaşlarına uyguladığı rejimden daha ağırına tabi olmayacağı kararlaştırılmaktaydı. 

Taraf ülkelerin vatandaşları gibi kurum ve kuruluşlarının yani müteşebbislerin diğer 

ülkede mukim olmaları halinde ülkelerin kendi vatandaşlarının kuruluşları gibi 

mahkemelere başvurabileceği, vergilendirmede yerel şirketlerden daha ağır vergilere tabi 

olmayacağı, daha ağır bir rejime tabi olmayacağı kararlaştırılmaktaydı. Vergilendirmede 

çifte vergilendirmenin önlenmesi için gelirin elde edildiği ülkede vergilendirilmesi 

belirtilmekteydi. Sözleşmede bir ülkede mukim olan kişinin o ülkenin vatandaşlığına 

haiz, askerlik ve kamu hizmetine girme gibi görevlerde çalıştırılamayacağı hüküm altına 

alınarak, mukimlik ile vatandaşlık arasında bir fark olduğu vurgulanmaktaydı.850 Bu 

hususlar, bir ülkeye gelecek yabancı yatırımın gelmesini ve kalmasını sağlayan 

                                                           
850T.C. Resmi Gazete 3 Haziran 1928, Ayrıca Bkz. Düstur III Tertip, Cilt 9, Sayfa 935,1172; 

http://ua.mfa.gov.tr/, 

http://ua.mfa.gov.tr/
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hükümlerdi. Yabancı yatırımcının, diğer ülkede elde ettiği kazancın nasıl 

verilendirileceğini, kendisine farklı bir muamele yapılıp yapılmayacağını, ticari itilaflarda 

mahkemeler önünde hakkını arayıp arayamayacağını, elde ettiği menkul ve 

gayrimenkulün elinden alınıp alınamayacağını veya vergilendirme rejiminin nasıl 

olacağını bilmek isteyecektir. Bu çerçevede, iki ülke müteşebbislerinin ve vatandaşlarının 

diğer ülkede karşılaşacağı ve tabi olacağı rejimler hakkında bu sözleşmede düzenlemeler 

yapılmıştı. 

Türkiye ile Estonya hükümetleri arasında 12 Mart 1928 tarihinde Ankara’da 

imzalanan ticaret ve seyrüsefain mukavelenamesinin hükümleri şu şekildeydi:851 

Sözleşmenin 1’inci maddesinde taraf devletlerin her birinin halkının diğer taraf 

devletteki kanunlara ve yasal düzenlemelere uymak suretiyle, serbestçe ikamet 

edebileceği gibi yine serbestçe seyahat edebileceği, diğer devlete göç hususunda taraf 

devletlerin her birinin hareket serbestisine sahip olduğu gibi, emniyet ve genel düzeni 

korumak amacıyla alacağı ferdi tedbirlerle göç ve göçmenliği durdurma hakkı olduğu 

hükmüne göre iki ülkenin vatandaşları karşılıklı olarak diğer ülkedeki yasal mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yerleşme, oturma, giriş ve çıkış yapma ve serbestçe dolaşma 

hakkına haiz olacaktı. Ancak taraf devletlerin, kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından 

giriş çıkış ve ikamete ilişkin olarak kişisel tedbirleri alma hakkının saklı tutulduğu 

kararlaştırılmıştı. Yine aynı madde ile ikamet ve dolaşım için ödeyecekleri resim ve 

harçlar için diğer ülkeden kaynaklanan imtiyazlardan faydalanacakları hüküm altına 

alınmıştı.852 

                                                           
851 T.C. Resmi Gazete 3 Haziran 1928, Ayrıca bkz. Düstur III Tertip, Cilt 9, Sayfa 935,1172; 

http://ua.mfa.gov.tr/, 
852 T.C. Resmi Gazete 3 Haziran 1928, Ayrıca bkz. Düstur III Tertip, Cilt 9, Sayfa 935,1172; 

http://ua.mfa.gov.tr/;EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00004_t; 
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Sözleşmenin 2’inci maddesinde taraf devletlerden birinin vatandaşları, diğer 

ülkede karşılıklılık esasına göre mevzuat ile alakalı olan hükümler istisna kalmak üzere, 

her türlü menkul ve gayrimenkulün tasarrufunda,  taraf devletlerin başka ülkeye tanıdığı 

daha ayrıcalıklı bir durumdan, sözleşmeye taraf diğer ülkenin de faydalanması temelinde, 

(en çok kayrılan ülke prensibi) 853 hangi ülkenin vatandaşı daha fazla imtiyaza sahip ise 

diğer ülkenin de bu şartlara tabi olduğu belirtilmekteydi. Yine bu aynı şartlar altında 

sözleşmeye taraf ülkelerinin birinin diğer ülkede malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduğu 

mamelek ile her nevi menkul ve gayrimenkulün aynı şartlar altında tasarruf edilebileceği 

belirtilerek, yerli halk için uygulanan veya uygulanacak vergiler ve vergi oranları dışında 

ne suretle olursa olsun başka bir şekilde vergilendirilemeyecekti. Yani iki ülke 

vatandaşlarından, birinin diğer ülkede elde ettiği menkul ve gayrimenkulün karşılıklılık 

ilkesine saklanan yasal hükümler istisna olmak üzere, Eston vatandaşı için, Türkiye’de, 

Tük vatandaşına uygulanan orandan ve vergi çeşidinden başka bir vergi ve oranda 

vergilendirme yapılamayacaktı. Aynı şekilde Türk vatandaşı için, Estonya’da, Eston 

vatandaşına uygulanan orandan ve vergi çeşidinden başka bir vergi ve oranda 

vergilendirme yapılamayacaktı.854   

Estonya ve Türkiye milletleri, sözleşme kapsamında,  en çok kayrılan ülke 

milletiyle aynı şartlar altında olacaktı. İki ülke vatandaşlarının, diğer ülkede kanunlara ve 

nizama uymak ve o ülkede yerel bir bölgeye özgülenmemiş veya özgülenmeyecek olmak 

kaydıyla, her çeşit sanatsal ve ticari faaliyeti ile her nevi mesleğin yapma hakkına sahip 

olduğu kararlaştırılmıştı. Böylece yöresel el sanatlarının yapılması kapsam dışı 

                                                           
853 En Çok Kayrılan Ülke Prensibi; bir ülke, başka bir ülkeye bu anlaşma şartlarından daha iyi şartlarda bir 

antlaşma yapmışsa bu uygun şartlardan diğer ülkelerinde otomatik olarak faydalanmasıdır. Türkiye ve 

Estonya’nın yapmış olduğu ticaret antlaşmasının şartlarından daha uygun bir antlaşmayı diğer bir ülke ile 

yapması halinde, Üçüncü ülke ile yapılan ve şartları daha iyi olan bu hükümlerden Türkiye veya 

Estonya’nın da faydalanmasıdır. Örneğin Estonya tarihi bağları nedeniyle Letonya ile yaptığı antlaşmada 

ticarette Letonya’ya daha uygun şartları kabul etmişse bu şartlardan Türkiye’nin de faydalanması en çok 

kayrılan ülke kuralıdır.  
854 T.C. Resmi Gazete 3 Haziran 1928, Ayrıca Bkz. Düstur III Tertip, Cilt 9, Sayfa 935,1172; 
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bırakılarak, bir bölgeye ait el becerilerinin korunması sağlanmıştı. Türk veya Eston 

vatandaşının diğer ülkede kanunlara uymak kaydı ile en çok kayrılan ülke şartlarından 

faydalanarak her çeşit ticari, sınai ve sanatsal faaliyeti icra edebilecekti. En çok gözetilen 

ülke muamelesine haiz olunması durumunda, Türkiye ve Estonya’nın başka bir ülkede, 

ülke vatandaşlarının icra ettikleri sanatsal ve ticari faaliyetlerde daha avantajlı bir durum 

olması halinde lehine olan bu durumdan faydalanmasına imkan vermekteydi.855  

Sözleşmede, taraf devletlerin vatandaşları, diğer taraf devlette yürüttüğü sanatın 

ve mesleğin icrası için yerel vatandaşlara uygulanan resim, harç ve vergiden daha fazla 

bir doğrudan veya dolaylı vergiye tabi tutulamayacağı gibi, bu faaliyetlerden elde edilen 

ürünleri ihraç edebileceklerdi. Bu kapsamada Eston vatandaşının Türkiye’de ürettiği 

ürünü ihraç edebileceği, gibi bir Türk vatandaşının ise Estonya’da ürettiği ürünü ihraç 

edebileceği kararlaştırılmıştı. Bu ürünlerin üretiminde ve ihracında mahalli vergi şartları 

dışında, yabancı sıfatı ile daha ağır bir vergi yükümlülükleri altına alınamayacaklardı. 

Taraf ülke vatandaşının diğer taraf ülkede icra edilen meslekten dolayı kişinin yabancı 

diğer taraf milletine tabi olmasından kaynaklı olarak daha fazla oranda ve miktarda 

vergilendirme yapılamayacağı vatandaşın tabi olduğu hüküm ve şartlarda 

vergilendirileceği belirtilmekteydi. 856  

Sözleşmede taraf devletlerin vatandaşlarından, diğer devlette mukim olması 

halinde askeri hizmetlerden, askerlikten ve bunlara ikame olacak diğer zorunlu 

hizmetlerden muaf oldukları ancak yerel vatandaşa yüklenecek sorumluluklara ve askeri 

gerekliliklerden kaynaklanan müsaderelere tabi olacakları kararlaştırılmıştı. Böylece 

Eston vatandaşının Türkiye’de Türk vatandaşının da Estonya’da mukim olduğunda 

vergilendirmede, iş kurmada, meslek icra etmede, vergilendirmede, mal edinmede taraf 

                                                           
855 T.C. Resmi Gazete 3 Haziran 1928, Ayrıca Bkz. Düstur III Tertip, Cilt 9, Sayfa 935,1172; 

http://ua.mfa.gov.tr/,; EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00004_t, 
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http://ua.mfa.gov.tr/,; EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00005_t. 
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ülke vatandaşıyla benzer şartlara haiz iken; bu ifadeyle askerlik ve kamu hizmeti gibi bir 

ülkenin vatandaşlarına özgülenen hizmetlerin mukimlere de uygulanması önlenmekteydi. 

Böylece o ülkenin vatandaşı ile o ülkedeki mukim olanlar arasında bir fark ortaya 

çıkarılmıştı.857  

Sözleşmeye taraf ülkelerden birinin vatandaşı diğer bir ülkede edindiği 

gayrimenkulün genel kamu yararı olmadıkça ve malın değerini yansıtan haklı bir tazminat 

ödemesi yapılmadığı ve gerekli olduğu kanunen sabit olmadıkça kamulaştırılamayacağı 

ve istimlak edilemeyeceği belirtilmekteydi.858 Bu düzenleme özellikle yabancı 

yatırımcının ülkedeki gayrimenkul niteliğindeki taşınmazlarının tabi olacağı 

düzenlemeye ışık tutmaktaydı. Kamulaştırma için usulüne uygun olarak alınmış kamu 

yararı ve taşınmazın değeri kadar bir bedel ödenmesi gerektiği kararlaştırılmıştı. 

İki ülke, vatandaşlarının diğer ülkedeki şahıs ve mallara bağlı kanuni ve adli 

himaye açısından yerel halk ile aynı haklara bağlı olduğunu, iki ülke vatandaşlarının diğer 

ülkede yerel halk gibi kolaylıkla dava açabileceklerini kararlaştırılmıştı. Taraflar arasında 

imzalanacak bir sözleşme ve ihtilafname yapılıncaya kadar mahkeme masrafları ve 

yargılama giderleri için mahalli mevzuat hükümlerinin geçerli olacağı vurgulanmaktaydı. 

Yine benzer şekilde Taraf devletlerden birisinde bulunan ve o ülke kanunlarına göre 

kurulmuş ve işleyen şirket, kooperatif ve nakliye, sigorta ve kargo kuruluşları da dahil 

olmak üzere diğer taraf devlette de kanunen tanınacağı, aynı şekilde davalı ve davacı 

sıfatıyla mahkemelere başvurabileceği, söz konusu şirketler ve ticari kuruluşlar için diğer 

ülkede sanayi ve ticari faaliyetlerinin başlamasında ve işe başlamaları için ödemeleri 

gerekli rüsum ve harçlarda ülkedeki geçerli olan kanun hükümlerince belirleneceği 

kararlaştırılmıştı. Ayrıca bu nevideki şirket, kooperatif, sigorta, kargo ve nakliye 
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şirketlerinin diğer ülkedeki yerli şirketlerden daha ağır vergilendirmeye tabi 

tutulmayacağı, yerel şirketlerin tabi olduğu şartlar altında yerel mevzuat çerçevesinde 

şirketin kuruluş amacına uygun olmak kaydı ile faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli 

olan menkul ve gayrimenkullere “en çok gözetilen ülke kaydı” çerçevesinde sahip 

olabileceği, anılan madde ile kararlaştırılmaktaydı. Bu madde yabancı yatırımcı için 

önemli hükümler ihtiva etmekteydi. Bu madde de Eston vatandaşının Türkiye’de, Türk 

vatandaşının da Estonya’da bir ticari ve sınai tesis kurarken işe başlamak için alacağı 

izinler ve ödeyeceği vergiler ile ilgili tabi olacağı sistemi izah etmekteydi. Yine 

yatırımcının yürüteceği sınai ve ticari faaliyeti için gerekli olan menkul ve 

gayrimenkullere sahip olabileceği gibi bunların tabi olacağı rejim de belirlenmekteydi. 

Bu madde yabancı yatırımcıya, yatırımı hakkında ışık tutan hükümleriyle göze 

çarpmaktaydı.859  

Sözleşmede, taraf devletlerden birinde yerleşik ticari müesseselerin veya 

vatandaşlarından birinin diğer tarafın memleketinde sermayesine tarh olunan vergi 

dışında, sermayelerine ve başka ülkelerde elde ettikleri sermaye iratlarına vergi tarh 

olunmayacağı hüküm altına alınarak, çifte vergilendirmenin önlenmesine ve şirketin 

sadece gelire esas sermayesinin vergilendirilmesine ilişkin bir hüküm konulmuştu. Diğer 

yandan taraf devletlerden hiç birisi kendi vatandaşları ve ticari işletmeleri lehine, 

kendisinin diğer akit devletin vatandaşlarına ve ticari işletmelerine verdiği hakları ve 

kazandığı imtiyazları ülkelerdeki vasilerine en çok gözetilen ülke kaydı çerçevesinde dahi 

ileri süremeyecekti.860  
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Sözleşmenin buraya kadar olan kısmında iki ülke vatandaşları ile özel tüzel 

kişilerin diğer ülkedeki ikamet durumları ile mukimlik durumlarından kaynaklı olan her 

nevi hakları ve tabi olacakları yükümlülükler ve sorumluluklar belirtilmekteydi. 

Sözleşmenin 11’inci maddesinden itibaren sözleşmenin ticari ve seyrüsefaine yönelik 

hükümleri yer almaktaydı. Estonya ile Türkiye arasındaki ticaret ve seyrüsefain 

sözleşmesinin ikinci faslında ticari hükümler yer almaktaydı. Ticari hükümler 11’inci ve 

15’inci maddeler arasında düzenlenmekteydi.  

Sözleşmenin ticari hükümlerinin en önemli maddelerinden birisi, iki ülkenin 

karşılıklı olarak ithal edilecek ürünlere vergi muafiyeti getiren 11’inci maddesiydi.  

Türkiye menşeili toprak mahsulleri ile sanayi mallarının, Estonya’ya ithal edilmesinde 

sözleşmeye eklenen (A) cetvelinde belirtilen tutardan, daha yüksek gümrük vergisine tabi 

olmayacakları gibi aynı şekilde Estonya menşeili toprak mahsulleri ile sanayi mallarının 

Türkiye’ye ithalinde de ekli (B) cetvelinde belirtilmiş olan gümrük resminden daha fazla 

bir vergiye tabi tutulamayacağı hüküm altına alınmıştı. Bu çerçevede, Türkiye menşeili 

malların Estonya’ya ithalinde; şekersiz kuru üzüm, sultaniye üzümleri için 0.10 

(frank/altın); kuru incir için 0.50 (frank/altın); kabuklu fındık için 0.50 (frank/altın); Türk 

menşe şahadetnamesi olmak koşuluyla Uşak, Simav, Kayseri, Gördes, Demirci, Borlu, 

Isparta, Kırşehir, Ladik, Akşehir, Sivas, Hereke halılarına 12 (frank/altın); birim başına 

vergi alınacaktı.  Tütün ve pamuk vergiden muaf olacaktı. Estonya menşeili sandalye 

altlığı ve arkalığı ile renkli, pirograve, kalıplı, termoplastken malzemelerinden kıymetinin 

%20’si; kaplamalık ağaç, pamuk mensucat,  kaput bezi, Amerikan bezi, sargı bezi, ham 

gömlek bezi, ham kambrik, astarlık, sair mensucat fanilelik kumaşlar, erkek veya kadın 

elbisesi veya yünden üretilmiş veya ipekten başka diğer ürünlerin Türkiye’ye ithalinde 

belli oranlarda gümrük vergisinden muaf olması kararlaştırılmaktaydı. Türkiye’den 

Estonya ithal edilecek malların başında üzüm, incir, fındık, halı başı çekerken; 

Estonya’dan Türkiye’ye ithal edilecek malların başında ise kağıt ve ağaç kaplama 
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ürünleri, deri ürünleri, kumaş, nevi bez, yün ve pamuk ürünleri gelmekteydi. Ayrıca taraf 

ülkelerden birinde üretilen ve diğer taraf devlete ithal veya ihraç edilen toprak mahsulleri 

ve sanayi ürünlerine, üçüncü bir ülkenin malları hakkında kabul edilenden daha yüksek 

vergi ve resim harcın geçerli olmayacağı hükme bağlanmıştı. Ancak taraf devletlerden 

birinin ülkesinden diğer akit devlete ihraç ettiği toprak mahsulleri ile sanayi ürünleri 

içinde taraf devletlerin üçüncü bir devlet ile eşit şekilde yararlanmak için verdiği 

teminatın; ithalat ve ihracat resminin ifasının; malların antrepolarda tutulmasının; gümrük 

işlemleri ve malların göreceği usulün ifasına da tabi olduğu belirtilmişti.861  

 Sözleşme ile taraf devletlerden birinin ürettiği toprak mahsulleri ile sanayi 

ürünleri, üçüncü bir ülkeden transit geçtikten sonra diğer akit devlete ithal ettiği sırada 

ürünün menşei ülkesinden taraf devlete doğrudan ithal edilmesi durumunda, transit 

geçişle malları diğer akit devlete sokan ülkenin malları, doğrudan doğruya menşei 

ülkeden akit devlete ithal ederken ödenen resimden ve harçtan daha yüksek bir bedel 

ödemeyeceği hükme bağlanmıştı. Yani transit mal satan akit devlet, diğer akit devlete 

doğrudan mal satan diğer devletin tabi olduğu resim miktarından fazla bir vergiye tabi 

olmadığı kararlaştırılmıştı.862 Bununla birlikte, taraf ülkelerden birinde üretilen ve 

buradan diğer akit devlete ithal edilen toprak ürünleri ile sanayi ürünlerinin, üçüncü bir 

devletin aynı ürünleri için kabul edilen usulden faydalanacağı belirtilmişti. 863 

Taraf ülkelerden birinde üretilen ve buradan diğer akit devlete ithal edilen toprak 

ürünleri ile sanayi ürünlerinin, üçüncü bir devletin aynı ürünleri için kabul edilen resim 
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ve usulden istifade etmek için taraf devletlerin kendi memleketlerinde üretilen ürünlerini, 

kendilerine özgü kılmak için diğer taraf ülkesine ithal edilen ürün ve emtia eğer mal 

hammadde ise diğer tarafta üretildiğine dair, eğer mamul mal ise kıymetinin diğer akit 

taraftan doğan malzemenin değerinde meydana gelen değişiklik miktarından 

kaynaklandığını gösteren bir menşe şahadetnamesi düzenlenmesini isteyebileceği, bu 

menşei şahadetnamesinin ticaret veya ziraat vekaletlerince veya diğer yetkili organlarca 

tanzim edileceği, bu şahadetnamelerin taraf devletlerin her birinin kendi konsolosluğunda 

tasdik edilmesiyle karşılıklı olarak elde edecekleri ve posta kutularının menşei 

şahadetnamesinden muaf olduklarını hükme bağlanmıştı. 864 

İki ülke arasında karşılıklılık ilkesine göre geçerli olacak ticaret ve serbest dolaşım 

antlaşmasının, iki ülkenin karşılıklı ticari münasebetlerini, ithalat/ihracat yasaklarını ve 

bağlantılarını sekteye uğratmama konusunda anlaştığı, ancak; taraf ülkeler ithalata ve 

ihracata ilişkin yasakları ve kısıtlamaları devam ettirmeye ve ikame etmeye mecbur 

kaldıkları durumda,  taraf devletlerden biri ithalata veya ihracata yasak veya kısıtlama 

koyduğunda üçüncü devlet malları için kabul edilecek olan işlemin aynısını, diğer tarafa 

da tatbik edeceği, ancak; devletin güvenliği, genel sağlığın korunması, bitki ve hayvan 

sağlığı için tedbirler alınması, devlet Tekellerinin kurulması ve çalışması, yanıcı madde 

ithalinin yasaklanması veya düzenlenmesi, ithal edilecekleri ülkede büyüyüp yetişme 

imkanı olmayan tohumlar için yapılan ithalat ile ihracatın bu madde hükümlerine tabi 

olmadığı belirtilmişti. 865 

Sözleşmenin geri kalan maddelerinde ticaret hükümler ile birlikte seyrüsefaine 

yani denizciliğe yönelik düzenlemeler karşımıza çıkmaktaydı. Estonya veya Türkiye, 
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uluslararası geçişe en uygun olan rotalar üzerindeki kişilere, eşyaya, mallara ve her türlü 

malzemeye, gönderilen mallara, gemi ve gemi vasıtalarına, araba ve vagonlara transit 

nakliye hakkını en çok kayrılan ülke prensibi temelinde bir diğerine karşılıklı olarak 

yerine getirmeyi kabul etmişti. Bu çerçevede, uluslararası geçişte en uygun rota takip 

edildiğinde bu rota üzerindeki transit taşıma hakkında en çok kayrılan ülke prensibi 

benimsenmekteydi. Taraf devletlerin birinin arazisinden geçen her türlü malın gözetim, 

istatistik, muhafaza harç ve resim ile ilgili diğer idari sorumluluklar istisna olmak üzere, 

bilumum gümrük resminden ve diğer yükümlülüklerden karşılıklı olarak istisna 

tutulmuştu. Bu istisnanın, ambalajlanmış veya ambalajlanacak veya antrepoya konulan 

transit mallara da uygulanacağı kararlaştırılmıştı. Bu durumda, Türkiye’den gelen bir 

geminin Estonya’dan transit geçmesi halinde gemi ve taşıdığı malların gümrük 

vergisinden muaf olacağı anlamına gelmekteydi. Bununla birlikte, malların ülkeye 

girişinin yasaklanması çerçevesinde kanunlara bağlı resme ve vergiye uygun olarak 

transit geçişi garanti ve güvence altına alınmıştı.  Yani bir ülkenin getirdiği malın diğer 

akit devlete girmesi yasaklanmışsa, yürürlükteki kanunlarla belirlenmiş bedel 

mukabilinde bu malların ülkeden transit geçişinin sağlanacağı ifade edilmişti. Tarafların 

kendi ülkelerine girmesi yasak olan şahısların transit olarak geçişleriyle ilgili sorumlu 

olmayacakları belirtilmişti. Ancak kamu güvenliği ve devletin selameti, kamu sağlığı 

hayvan ve bitkilere karşı alınacak tedbirler için emtianın ülkeye girişinin 

yasaklanabileceği, tarafların karşı devletin tekel üretimi kapsamına giren malın transit 

geçişi hakkında emniyet için gerekli tedbirleri alma hakkı olduğu belirtilmişti. Böylece 

ülkesinde tekel kapsamında olan malın, taraf ülkeden gelip kendi ülkesinden transit geçip 

başka ülkeye gitmesi durumunda transit mala karşı kendi ülkesindeki tekel düzenini 

koruyacak gerekli tedbirleri alabileceği belirtilmişti. 866  
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Yine taraf devletlerden birinin kendi ülkesindeki demir yolları üzerinden yapılan 

nakliyatla ücretleri ve teslim şartları, resim ve genel yükümlülükleri hakkında diğer 

ülkeden temin edilen imtiyazlar karşılıklı olmak üzere diğer taraf devlete de uygulayacağı 

karar bağlanmıştı. Böylece bir devletin başka devletlere sağladığı demir yollarında 

nakliye işlemlerine ilişkin kolaylıklardan taraf devletin diğeri de otomatik olarak 

karşılıklılık temelinde faydalanma imkanı sağlanmıştı.867 

Ülkelerden birinin bayrağını taşıyan yüklü veya boş olarak diğer devletin 

limanlarına ve karasularına girecek veya çıkacak olan gemiler ile vapur ve sair diğer 

binekler, rotaları neresi olursa olsun ve nev’ine bakılmaksızın milli gemilere uygulanan 

muameleye tabi olandan başka veya daha yüksek - ne unvanda ve namda olursa olsun- 

hiçbir resme ve mükellefiyete tabi olmayacağı kararlaştırılmıştı. Ancak bu durumun milli 

bayrak altındaki kabotaja fok balığı da dahil olmak üzere kara sularında yapılan 

balıkçılığa, kılavuzluk hizmeti ve istihdamına römorkör işletmeciliğine, diğer liman 

hizmetlerine içdenizlerde ve karasularında uygulanmayacağını belirtilmişti.868 

Sözleşmede yüklerin geldikleri ve sevk edildikleri yerler neresi olursa olsun milli 

bayrak altında ithal veya ihraç edildikleri taktirde, tabi oldukları mükellefiyetten 

başkasına veya daha ağırına tabi olmayacakları, bu gemilerde taşınan yoluculara ve 

bunların bagajlarına da aynısının uygulanacağı kararlaştırılmıştı. Ancak hükümlerin milli 

bayrak altındaki kabotaja fok balığı da dahil olmak üzere kara sularında yapılan 

balıkçılığa, kılavuzluk hizmeti ve istihdamına römorkör işletmeciliğine, diğer liman 

hizmetlerine içdenizlerde ve karasularında uygulanmayacağını belirtilmişti. İlave olarak 

vapurların ve gemilerin tabiiyetine ilişkin her iki taraf devlette yetkili merci tarafından 
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düzenlenecek şahadetname ile belirleneceği, taraf devletlerden biri tarafından verilen 

taşınabilir yük kapasitesine ilişkin belge ve diğer belgelerle ilgili olarak iki ülke 

tarafından kararlaştırılan çerçeveye uygun olarak yapılacağı ve diğer tarafça da tanınacağı 

belirtilmişti 869 

Ülkelerden birinin bayrağı altında taşıdığı yükleri ile birlikte diğer akit devletin 

limanına mallarını tekemmül etmek veya bir kısmını satmak maksadı ile gelen gemiler, o 

taraf ülkenin kanunları çerçevesinde hareket ederek muhafaza için belirlenen en aşağı 

ücretten başka bir ödemeye tabi tutulmaksızın yüklerini ve mallarını diğer bir limana veya 

ülkeye ihraç amaçlı girecek mallarını gemide tutup tekrar ihraç edebilecekleri 

kararlaştırılmıştı. Ayrıca taraf devletlerden birine ait gemi ve diğer taşıtların diğer devlet 

sularında batması veya karaya oturması durumunda, gemi ve taşıdığı yükün, kendi 

ülkesinde aynı durumda olan gemiler için uyguladığı izin ve muafiyetlere tabi olduğu, 

geminin kaptanı ve mürettebatına ve de yolcularına kendi ülkelerinde yerel halka 

uyguladığı hükümleri uygulayacağı, yardım ve desteği uygulayacağı, kurtarma işleminin 

yapıldığı ülkenin mevzuatına göre belirlenen kurtarma resmi alınacağı, karaya oturmuş 

veya batmış geminin malları memlekete ihraç edilmediği sürece gümrük resmîne tabi 

olmayacağı kararlaştırılmıştı.870 

Sözleşmeye konulan bir ibareyle devletler, birbirlerine 20 Mart 1883 de Paris’te 

imzalanan ve 2 Haziran 1911’de Washington’da tadil edilmiş olan uluslararası sözleşme 

hükümlerinden faydalandırmayı taahhüt etmişti.871 Böylece yapılan sözleşmenin 

uluslararası bir antlaşma olduğu kabul edilerek, uluslararası sözleşmelere uygulanan 

hükümlerden ülkelerin faydalanması sağlanmıştı. Özellikle sözleşmeden kaynaklanan bir 
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uyuşmazlıkta sorunun çözümünde uluslararası sözleşme hükümlerinin uygulanmasının 

önün açılmıştı. 

Taraflar, ayrıca bu sözleşmenin hükümlerinin taraf devletlerden biri tarafından 

sınır komşu devletler ile yapılan sınır ticareti için kabul edilen veya edilecek 

muamelelere; gümrük birleşmesinden doğan özel izinlere; Türkiye ile Osmanlı 

İmparatorluğu egemenliği altında iken 1923 senesinde ayrılan devletlerarasındaki 

gümrük tarifeleri ve diğer ticaret malları hakkında şimdi ve gelecekte ihdas edilecek fayda 

ve özel izinlerin kapsamına; Estonya’nın diğer Baltık devletlerine verdiği veya vereceği 

fayda ve izinlere ve Sovyetler Birliği ülkeleri ile yaptığı mukavelelere sağladığı 

avantajlara uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştı. Sözleşmenin tasdiknamelerin 

tasdikinden bir ay sonra hüküm ifade edeceği; taraflardan birinin tek taraflı olarak 

sözleşmeyi fes etmesi durumunda fesih gününden itibaren bir aylık bir sürenin 

dolmasına kadar sözleşmenin geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır.872  

Antlaşmanın taraflarca tasdik olunduktan sonra tasdiknamelerin Varşova’da teati 

edileceği, adı geçen delegeler Mehmet Enis ile Otto Strandman 12 Mart1928 tarihinde 

Ankara’da sözleşmeyi imzalamışlardı. Antlaşmanın imza Protokolünde, Estonya 

Delegesi Hükümeti adına Otto Strandman: 

Sözleşmenin 3’üncü maddesinde belirtilen en çok izine sahip olan millet 

uygulamasından kaynaklanan menfaatin, 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozon’da yapılan 

ikamet sözleşmesinin 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeyi imzalayan ülkeler halkına 

Türkiye tarafından tanınmış olan müktesebe haklara Finlandiya halkı lehine 

uygulanmasının talep edilmeyeceği şeklinde olmasını talep etmekteydi. Yani başka bir 

millet tarafından bahşedilen imtiyazların Lozan Antlaşmasının ikamet mukavelesini 

                                                           
872 T.C. Resmi Gazete 3 Haziran 1928, Ayrıca Bkz. Düstur III Tertip, Cilt 9, Sayfa 935,1172; 

http://ua.mfa.gov.tr/, EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00014_t. 

http://ua.mfa.gov.tr/
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imzalayan devlet halklarına Türkiye tarafından tanınmış olanların Finlandiya’ya 

tanınamayacağını belirtmekteydi. 11’inci madde ile ilgili olarak; taraf devletlerin ne ad 

ve unvan altında olursa olsun, ihracattan istifa kılınan rüsum, harç ve her türlü 

mükellefiyet ve tekalif hakkında en çok kayrılan ülke muamelesini diğerine karşılıklı 

olarak sağlamak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştı.873 Bu hükümle, sözleşmeye 

merbut A ve B listelerindeki malların karşılıklı ticaretinde belirlenen tarife ve 

kotalarda en çok kayrılan ülke muamelesinin uygulanmasını istenmişti. 

Otto Strandman Estonya ile Letonya arasında yapılan gümrük birliğinin icrası 

hakkındaki protokolde tesis edilen, Estonya Letonya’nın müşterek tarifelerinin 

uygulanmasında lüzum görüldüğü takdirde bu sözleşmenin 11’inci maddesinde 

belirtilen Türkiye’den Estonya’ya gönderilecek ve vergi muafiyeti uygulanacak 

ürünleri gösteren A listesinde yer alan malzemelerin tamamı için 2 ay önce bildirmek 

kaydı ile tarife serbestini kazanma hakkına ait olacağını, bu hakkın kullanılması 

durumunda resim vergisi kaldırılan mal grubu hakkında en çok müsaade edilen ülke 

muamelesinden gelen rejimin uygulanacağı kararlaştırılmıştı. Böyle bir feshin olması 

halinde, sözleşmenin tüm hükümlerini ortadan kaldırmayacağı, bahse konu 

mazbatanın sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacağı Eston delege tarafından 

belirtilmişti.874  

Böylece Türkiye ile Estonya arasında 12 Mart 1928 tarihinde imza edilen 

ticaret ve seyrüsefain antlaşmasıyla iki ülke arasında ekonomik ilişkileri tesis etmede 

önemli ve ilk adım atılmıştı. Bu sözleşme, iki ülke vatandaşlarının diğer ülkede tabi 

olacağı ikamet, ticaret ve çalışma şartları belirlenmişti.  

                                                           
873 T.C. Resmi Gazete 3 Haziran 1928, Ayrıca Bkz. Düstur III Tertip, Cilt 9, Sayfa 935,1172; 

http://ua.mfa.gov.tr/,EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00020_t. 
874 T.C. Resmi Gazete 3 Haziran 1928, Ayrıca Bkz. Düstur III Tertip, Cilt 9, Sayfa 935,1172; 

http://ua.mfa.gov.tr/,EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00021_t. 

http://ua.mfa.gov.tr/
http://ua.mfa.gov.tr/
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3.2.2. Sözleşme İçin Heyet Görevlendirmesi, Heyetin Çalışmaları Ve Konuyla İlgili 

Olarak Mustafa Kemal’in Jaan Tõnisson’a Mektup Göndermesi  

 

 Türkiye ile Estonya arasında yapılması planlanan ticaret ve seyrüsefain 

mukavelesi için müzakerelere katılacak temsilcilerin belirlenmesi ve onların yaptıkları 

toplantılar için huzur hakkı ile yol, konaklama ve gündeliklerin ödenmesi hususunda özel 

bir yetki almadan bu gündeliklerin ödenmesine dayanak teşkil eden genel bir Bakanlar 

Kurulu kararı bulunmaktaydı. Söz konusu 16 Haziran 1926 tarihli ve 2752 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararında; yabancı devletler ile görüşmeleri başlayan ve kararname tarihinden 

sonra başlayacak olan ikamet ve ticaret sözleşmelerinin tanzim ve akdedilmesinde görevli 

heyet üyelerine Ticaret (Ticaret Vekaleti) Bakanlığı, Ticaret Tetkik Dairesi Başkanı ile 

Yardımcısı ve Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca Başkan seviyesindeki yöneticiler 

arasından seçilecek tabi üye olarak dahil olmaları uygun görülenlere, müşavir derecesinde 

huzur hakkı ve komisyon başkanı tarafından lüzum görüldüğü takdirde, Ticaret 

Antlaşmaları Tetkik Dairesi Müşavirleri ile diğer Bakanlıkların birinci derecedeki 

yönetici başkanlarından hangilerinin müşavir ve daire başkanlıklarındaki şube müdürleri 

derecesindeki memurların, müşaviri yardımcısı sıfatıyla komisyona dahil edilmeleri ve 

komisyon katiplerinin seçilmesi ve tayinlerine ait hususların Komisyon Başkanı 

tarafından yerine getirilmesi ve bahse konu komisyona yapılacak huzur ödemesine ilişkin 

13 Eylül 1341 (1925) tarihli ve 2526 sayılı kararname hükümlerine kapsamına 1926 

yılının da girmesi ile mezkûr ücretin, Dışişleri Bakanlığı’nın, 1926 yılı bütçesinin 326’ncı 

maddesinden verilmesi İktisat Bakanlığı’nın 12 Mayıs 1926 tarih ve 316-7164 numaralı 

teklifi Bakanlar Kurulunca onaylanmıştı. Kararname Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa 

Kemal, Hariciye Vekâleti Vekili Hasan Hüsnü, Dâhiliye Vekâleti Vekili Recep, 

Müdafaa-i Milliye Vekili Recep, Bahriye Vekili İhsan, Baş Vekil İsmet, Adliye Vekili 

Mahmut Esat Bey (imzada bulunmadı), Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaice Vekâleti Vekili 
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İhsan, Ticaret Vekili Rahmi Bey (imzada bulunmadı), Ziraat Vekâleti Vekili Rahmi 

(imzada bulunmadı), Nafia Vekili Behiç Bey, Maarif Vekili Behiç Bey, Maliye Vekili 

Hasan Hüsnü Bey tarafından imzalanmıştı.875  

Söz konusu, 16 Haziran 1926 tarihli ve 2752 sayılı Bakanlar Kurulu kararında 

bahsedilen 13 Eylül 1925 tarihli ve 2526 sayılı kararnamede ise, Almanya Hükümeti’yle 

ve diğer devletlerle akt edilecek ticaret ve ikamet mukavelenamelerini müzakereye yetkili 

komisyonun, başkanına ücret olarak 15, müşavirlerine 10, muavinlerine 8, birinci kâtibine 

5, ikinci kâtibine 3 ve mübeyyize ½ liranın, Dışişleri Bakanlığının bütçesinin 187’nci 

faslından ödenmesi, anılan Bakanlığın 12 Eylül 1341 (1915) tarih ve Konsolosları ve 

Ticaret Umum Müdürlüğünün Ticaret 39770/349 numaralı tezkiresiyle yapılan teklifi 

üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 13 Eylül 1341 tarihli toplantısında kabul olduğu 

belirtilmişti.876  

Bu çerçevede, ticaret antlaşmalarında görevli personele hangi oranda huzur hakkı 

ödeneceği genel bir kararname ile belirlenmişti. Böylece toplantıya katılanların görev ve 

unvanlarına göre belli oranlarda huzur hakkı almaları kararlaştırılmıştı. Çıkarılan genel 

bir kararname ile Almanya ile ticaret antlaşmaları görüşmeleri ile başlayan ve diğer ticaret 

antlaşmalarının görüşülmesinde toplantılara katılacaklara nasıl bir toplantı katılım primi 

ödeneceği genel olarak belirlenmişti. Bundan sonra bu tür toplantılara katılanlara 

katılacaklara ayrı bir kararname düzenlemeden çıkarılan genel kararnameye göre 

Dışişleri Bakanlığının, toplantıların yapılacağı yılki bütçesinden ödenmesi 

kararlaştırılmıştı. 

Bu genel görevlendirmeden sonra Estonya ile yapılacak ticaret antlaşmasına 

katılacak heyetin belirlenmesi ve gerekli ödemelerin yapılması için Dışişleri 

                                                           
875BCA; Belge No030_0_18_01_01_028_16_004_8.  
876BCA; Belge No030_0_18_01_01_028_16_004_9. 
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Bakanlığının, Başbakanlığa gönderdiği 18 Şubat 1928 tarih ve 32174/112 sayılı yazı ile 

Türk Hükümeti ile ticaret antlaşması müzakerelerinde bulanacak Eston Hükümeti 

heyetinin Ankara’ya geldiği belirtilerek, Eston Hükümeti ile müzakere edilecek ticaret 

antlaşmasına katılmak üzere görevlendirilecek Türk heyetinin ve bu heyete refakat 

edecek katiplerin belirlenerek, 18 Temmuz 1926 tarihli ve 3844 sayılı ve 1926 tarih ve 

2752 sayılı kararnameler mucibince huzur hakkı ödenmesi hususunun kabul edilmesi ile 

heyet isimlerinin bildirilmesi talep edilmişti. 19 Şubat 1928 tarihli ve 6203 sayılı 

kararname ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı himayesinde müşavirlerle birlikte bir heyet 

oluşturularak gerekli görüşmelerin ve huzur hakkının ödenmesi kabul edilmişti. 877 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın, Başvekalete gönderdiği 33612/168 

sayılı ve 11 Mart 1928 tarihli yazısına göre: Bakanlar Kurulu’nun 19 Şubat 1928 tarihli 

ve 6203 numaralı kararnamesine uygun olarak İhtiyaç Bakanlığı müsteşarının 

başkanlığında kurulan Türk Heyetinin 22 Şubat 1928 tarihinde Estonya Heyeti ile temasa 

geçerek, ticaret ve seyrüsefain sözleşmesi müzakeresine başlamıştı. Türkiye-Finlandiya 

ticaret antlaşması esas alınarak akt ve tanzim kılınan, Türkiye Estonya ticaret 

muahedenamesine ekli (A) listesinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, bazı mühim 

ihracat malları üzerinden hatırı sayılır derecede indirim kazanmak (tenzilat-ı istihsal 

etmek) suretiyle konsolide edildiği, bu madde meyanında Estonya Devletine yapılan 

ihracat itibariyle önemli bir yer tutan tütün, üzüm, incir, fındık, ham pamuk ve halılarda 

(tenzilat-ı şayan-ı zikr) hatırı sayılır indirim kazanıldığı belirtilmekteydi.878   

Bunun yanında, Estonya (rüsumat-ı ihsaiyat) gümrük cetvellerine nazaran, 1927 

yılında Estonya Hükümeti’nin, Türkiye’den satın aldığı 659.660 Estonya altın kronu 

değerindeki (beher kron elli iki kuruş itibariyle) tütünlerin her bir (beher) kilosu önceden 

                                                           
877BCA; Belge No030_0_18_01_01_028_16_004_6. 
878BCA; Belge No030_0_18_01_01_028_16_004_3. 
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3 kron gümrük resmine tabi iken, bir kilo 2,40 krona indirilmişti. Eston Hükümeti 

tarafından Yunanistan’a bahis edilen tenzilatın aynen kazanıldığı ve daha önce (beher) 

kilosu 0,75 kron gümrük resmine tabi tutulan üzümleri için %65 derecesinde tenzilat ile 

0,10 kron resmi tespitine ve daha önce 1 krona yakın gümrük resmi tarh ve istifa edilen 

incirler hakkında %50 derecesinde (tenzilat-ı istihsaliyle) üretim kısıtlamasıyla bunların 

0,50 kron gümrük resmine tabi tutulmasına ve evvelce 0,018 kron gümrük resmine tabi 

ham pamuklar için muafiyet rüsumu elde edilmesine ve halılar için Yunan Hükümeti’ne 

vermiş oldukları 13 kron gümrük resminin de aynen tespitine onay verildiği ifade 

edilmişti. Yine, Estonya-Yunanistan Ticaret Muahedenamesiyle, Estonya tarafından 

yalnız üç Yunan emtiasının konsolide edilmesine muvafakat edilmiş olduğu halde, 

düzenlenen sözleşme gereğince (Estonya-Türkiye ticaret mukavelenamesi) altı mühim 

Türk malı için tenzilat elde edilerek,  bunların aynen konsolide edildiği bildirilmekteydi. 

Yazının devamında, ise buna mukabil Estonya’nın Türkiye’ye ithal edeceği emtiaya ait 

olarak (B) listesinde konsolide edilmiş üç kalem emtiadan, yalnız kaplama ağaçlar için 

Finlandiya Hükümeti’ne bahşedilen indirimin yapıldığı ve diğer maddeler hakkında 

gümrük tarifesindeki rüsum oranı aynen tespit kılınarak Türk Hükümetin’ce bu kapsamda 

fedakarlık icrasında azami derecede kaçınıldığı belirtilmekteydi.879 

 Ayrıca, Muahedenamenin fesih hakkına ilişkin olan hükmü Finlandiya 

muahedenamesinden bazı hususlar itibariyle farklı olduğu belirtilmişti. Estonya 

Hükümeti ile Letonya Hükümeti arasında Gümrük İttihadı Mukavelenamesi yer 

bakımından ifade edilmesi durumunda, Estonya Hükümeti ittihat tarifesinde daha başka 

suretle gümrük resmine tabi tutulacak (A) listesinde konsolide edilen Türk ihraç 

mallarından bazıları için iki ay evvel ihbar şartıyla tarife serbestisini uygulayabileceği ve 

bu takdirde tarife serbestisi kazanılan emtia hakkında (en ziyade mazhar müsaade-i millet 

                                                           
879BCA; Belge No030_0_18_01_01_028_16_004_3. 
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muamelesinin) en çok gözetilen ülke uygulamasının bahis edileceği zikredildiği ve buna 

mukabil Türk Hükümeti’nin de bir ay önce ihbar şartıyla muahedenameyi fesih etme 

hakkı bulabileceğine dair hüküm konulduğu belirtilmişti. Yine müzakerede 

Muahedenamenin diğer bir yönünde daha önce vurgulandığı üzere tamamen Finlandiya 

Muahedenamesinde adı geçen hükmün aynı olması itibariyle bu kapsamda daha fazla 

mütalaaya gerek olmadığı belirtilmişti. Bu şartlara göre düzenlenmiş muahedenamenin, 

Türkiye’nin (menafi iktisadiyesini ezher cihet) ekonomik menfaati açısından olumlu 

bulunmasına binaen imzası hususunda Türk heyetine yetki verilmesi talep 

edilmekteydi.880  

Bu çerçevede, Türkiye-Finlandiya Ticaret ve Seyrüseferin sözleşmesi esas 

alınarak yapılan Türkiye-Estonya Ticaret ve Seyrüsefain sözleşmesi üzerinde yapılan 

incelemede, özellikle (A) listesindeki bazı ürünler hakkında kısıntıya gidildiği ve 

ürünlerin kotalarının konsolide edildiği belirtilmişti. Özellikle Estonya’nın Türkiye’den 

aldığı tütünlere uygulanan kilo başına 3 krom olan gümrük vergisinin 2,40 krona 

indirilmesine karşılık, Eston Hükümeti’nin Yunan Hükümeti ile yaptığı antlaşma ile 

üzüm, incir, pamuk ve halılar için gümrük resimlerinden indirim yaptığı, bu indirimlerin 

aynen kazanılması gerektiği, Estonların, Yunanlılar ile yaptıkları antlaşmada 3 Yunan 

ürününde konsolidasyona gitmelerine rağmen, Türkiye ile yapılacak mukavelenamede 6 

Türk ürününde konsolidasyona gidildiği belirtilmişti. Buna karşılık olarak, Estonların, 

Türkiye’ye ithal ettiği ağaç ürünlerinde ise, bu kalemde, Türkiye’nin Finlandiya’ya 

uyguladığı indirim oranını Estonlara’da uygulandığı, ancak diğer kalemlerde aynı 

gümrük vergisi ve resmi uygulamasının devam ettiği, bu duruma göre, Estonların 

yapılacak mukavelenamede Türkiye’ye göre kotalar ve tarifeler konusunda daha tavizkar 

ve cömert olduğu belirtilmişti. Genel itibariyle antlaşmanın, Türkiye’nin menfaatine 

                                                           
880BCA; Belge No030_0_18_01_01_028_16_004_4. 
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olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı taslak üzerindeki değerlendirmesini yaparak 

gerekli bildirimleri yapmıştı. Estonya’nın ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinde 

Türkiye’ye nazaran cüretkar olduğu ve Türkiye’den alacağı ürünlerin altısı için 

uygulayacağı gümrük vergilerinde azaltmaya hatta bazı ürünlerde vergiyi kaldırmaya rıza 

göstermişti. Türkiye sadece kağıt ürünlerinde gümrük vergilerinde bir indirime gitmişti. 

Bu anlamda Estonya’nın sözleşmede Türkiye’ye karşı daha tavizkar olduğu 

görülmekteydi. 

 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın, Başbakanlığa gönderdiği 33612/168 

sayılı ve 11 Mart 1928 tarihli müzakere sonucuna ilişkin mütalaası ve antlaşma metnine 

eklemelerde bulunmak üzere, yetki talebinde bulunması üzerine; Başbakanlık Özel 

Kalem Müdürlüğü’nün 6309 dosya numaralı ve 6/1313 sayılı ve 19 Şubat 1928 tarih ve 

6203 numaralı kararnameye ek olarak düzenlediği 19 Mart 1928 tarihli kararnamede; 

Türkiye-Finlandiya Ticaret Muahedenamesi esası alınmak suretiyle Estonya Hükümeti 

ile yapılan ticaret ve seyrüseferin muahedenamesinin (A) cetvelinde Estonya gümrük 

cetvellerine nazaran 1927 senesi zarfında Estonya Hükümeti’nin Türkiye’den aldığı 

659,660 Estonya altın kronun “beher kron elli iki kuruş itibariyle” Türk tütünlerine beher 

kuruşu önceden 3 kron gümrük resmine tabi iken 2,40 krona indirim temin edilerek 

Estonya Hükümeti tarafına Yunanistan’a temin edilen tenzilatın aynen kazanıldığı ve 

daha önce beher 0,75 kron gümrük resmine tabi tutulan Türk ürünleri için %65 

derecesinde indirim kazanıldığı ve bunların 1,50 gümrük resmine tabi tutulduğu, ve yine 

önceden 1,018 kron gümrük resmine tabi Türk ham petrolleri için muafiyet rüsumuyla 

kazanıldığı ve Türk halıları için de Yunan Hükümeti’ne Estonya’nın vermiş olduğu 12 

kron gümrük resminin aynen tespit edildiği, keza Estonya’nın Yunan Hükümeti’nin 3 

ürününün konsolide olmasına muvafakat eylediği halde 6 önemli Türk emtiası için 

indirime gittiği ve konsolide sağladığı, ancak buna mukabil Estonya’nın Türkiye’ye ithal 

edeceği emtiaya ait (B) listesinde konsolide eylenmiş 3 kalem emtiadan yalnız kaplama 
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ağaçlar için Türkiye tarafından Finlandiya Hükümeti’ne temin edilen indirim yapıldığı ve 

diğer ürünler hakkındaki gümrük tarifelerinin aynen tespit edildiği ve bu 

muahedenamenin feshine dair hükümlerde, Finlandiya Sözleşmesine göre bazı hususlar 

itibariyle fark olduğu, bilhassa Estonya Hükümeti ile Letonya Hükümeti arasında yapılan 

gümrük birliği mukavelenamesinin yer bakımından uygulandığı takdirde, Estonya 

Hükümeti, gümrük birliği tarifesine de daha başka suretle gümrük resmine tabi tutulacak 

(A) listesinde konsolide edilmiş ihraç edilecek Türk ürünlerinin bazıları için iki ay evvel 

ihbar şartıyla tarife serbestisi elde edileceği ve bu takdirde tarife serbestisi kazanılan 

emtia hakkında en çok gözetilen ülke muamelenin temin edileceğinin ifade edildiği ve 

buna mukabil Türk Hükümeti’nin de bir ay önce ihbar şartıyla muahedenameyi fesih 

etmek hakkını ihdas edeceğine dair hüküm koymak suretiyle yapılacak sözleşmenin 

Türkiye’nin iktisadi menfaatlerine fayda sağlayacağının kararlaştırıldığı belirtilen ve 

gerekli yetkinin verilmesine ilişkin 11 Mart 1928 tarih ve 33912/168 sayılı talebin 

Bakanlar Kurulunca uygun bulunduğu belirtilmişti.881 

 Estonya’nın Varşova Büyükelçiliğinden, Estonya Dışişleri Bakanlığına 

gönderilen 31 Mart 1928 tarih ve 2358-S.1 sayılı yazıda, Estonya ile Türkiye arasında 

yapılacak ticaret ve seyrüsefain sözleşmesi için Fransızca bilen Mehmed Enis Bey’in 

Türkiye Devleti tarafından yetkilendirildiği bildirilmişti.882 

Türkiye ile Estonya Hükümetleri arasında 12 Mart 1928 tarihinde Ankara’da 

imzalanan Münakit Ticaret Ve Seyrüsefain Mukavelesi 22 Mayıs 1928 tarihinde 1307 

sayılı kanun numarası ile onanarak İcra Vekilleri Heyetine antlaşmanın yürütülmesi için 

yetki verilmişti.883 

                                                           
881 BCA;030_0_18_01_01_028_16_004_00000001, BCA; 030_0_18_01_01_028_16_004_00000002. 
882 EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00022_t 
883 T.C. Resmi Gazete 3 Haziran 1928 Tarihli, Türkiye ile Estonya Hükümetleri Beyninde imzalanan 

Münakit ticaret Ve Seyrüsefain Mukavelesinin 1307 sayılı kanunla onanması, ayrıca bkz., Düstur III Tertip, 

Cilt 9 Sayfa 935,1172, http://ua.mfa.gov.tr/  

http://ua.mfa.gov.tr/
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Mustafa Kemal, Estonya Devlet Başkanına gönderdiği ve sözleşme için Mehmed 

Enis Bey’in yetkilendirdiğini belirten 7 Mart 1928 tarihli mektupta;  kişisel olarak son 

derece yetenekli ve becerikli ve bir o kadar da tecrübeli bir devlet görevlisi olan Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmed Enis Bey, Bakanlar Kurulunda 

alınan karar doğrultusunda söz konusu antlaşmada Türkiye adına tam yetkili görevli 

olarak görevlendirildiği ve kendisine her konuda sonsuz itimat ve güven duyulduğu, iki 

ülke arasında yapılması planlanan ticaret ve seyrüsefain antlaşmasında, Estonya 

delegeleri ile müzakere etmek, Türkiye adına konuşmak, görüş bildirmek ve antlaşmayı 

sonuçlandırarak imzalamak konusunda her türlü yetkinin kendisine verildiği 

belirtilmişti.884 İki ülke arasında yapılması planlanan ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinde 

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmed Enis Bey’in tam yetkili olarak görevlendirildiği 

Eston makamlarına bildirilmişti. 

Gazi Mustafa Kemal, Türkiye ile Estonya arasına imzalanan ticaret ve 

seyrüseferin sözleşmesinin ardından Estonya devlet başkanına bir mektup göndererek 

sözleşmenin öneminden ve sözleşmenin meclis tarafından bir kanunla uygun 

bulunduğundan bahsetmişti. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından Estonya Devlet 

Başkanına gönderilen 5 Temmuz 1928 tarihli söz konusu mektupta; Türkiye ile Estonya, 

önceden var olan dostluk bağlarını güçlendirmek arzusuna sahip olması çerçevesinde; iki 

ülkenin kuruluşundaki zorlu şartlardan kurtulması ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi 

amacıyla; 12 Mart 1928 tarihinde Ankara’da bir ticaret ve Seyrüsefain antlaşması 

imzaladığı, Sözkonusu antlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

incelendikten sonra 24 Mayıs 1928 tarihli ve 1307 sayılı yasa ile Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından onaylandığı hususlarını dile getirmişti.885  

                                                           
884 EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00024_t; 
885 EDA Belge No: era0957_005_0000452_00025_t; EDA,era0957_005_0000452_00026_t 
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Böylece, genel olarak Türkiye’nin ekonomik menfaatine olan ve ticarete olumlu 

etkisi olan antlaşmanın yapılması Türk Devletinin ilgili birimleri tarafından uygun 

görülerek iki ülke arasında bir ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının imzalanması 

kararlaştırılmış olup, 12 Mart 1928 tarihinde söz konusu sözleşme imzalanmıştı. Savaştan 

çıkan iki ülke askeri başarılarını ekonomik başarılarla taçlandırmak istemeleri meyanında 

bağımsız iki ülke olarak aralarında yapacakları ticaretin çerçevelerini usul ve esaslarını 

böylece belirleme başarısını göstermişlerdi. Estonya’nın ticaret ve seyrüsefain 

sözleşmesinde Türkiye’ye nazaran cüretkar olduğu ve Türkiye’den alacağı ürünlerin altısı 

için uygulayacağı gümrük vergilerinde azaltmaya hatta bazı ürünlerde vergiyi kaldırmaya 

rıza göstermişti. Türkiye sadece kağıt ürünlerinde gümrük vergilerinde bir indirime 

gitmişti. Bu anlamda Estonya’nın sözleşmede Türkiye’ye karşı daha tavizkar olduğu 

görülmekteydi. 

 

3.2.3.Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi ve İptal Edilmesi 

 

Genel kaide olarak, uluslararası antlaşmaların yürürlüğe girmesi için 

parlamentodan çıkan bir onay yasası ile uygun bulunması gerekmektedir. Bununla 

birlikte sözleşme parlamentoda bir kanunla uygun bulunduktan sonra, diplomasideki 

ismiyle bir nota yazısıyla karşı ülkeye bildirimde bulunulması gerekmektedir.  

Bu çerçevede, 12 Mart 1928 tarihinde Ankara’da Estonya ve Türkiye arasında 

imzalanan ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinin mecliste onaylanmasından sonra, 

sözleşmede belirtildiği üzere sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli nota teatilerinin 

iki ülkenin Varşova temsilcileri tarafından teati edileceğine dair hüküm çerçevesinde, 

Türkiye’nin Varşova Elçisi Yahya Kemal Bey ile Estonya’nın Varşova Büyükelçisi Otto 

Strandman bu durumu dile getirdikleri 25 Ocak 1929 tarihli ortak bir deklarasyon 
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imzalamışlardı. Bu ortak deklarasyonda; iki ülke arasında 12 Mart 1928 tarihinde 

imzalanan sözleşmenin, sözleşme gereğince her iki taraf ulusal meclisleri tarafından 

onaylanmasından sonra, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için iki ülke temsilcilerinin 

Estonya’nın Varşova sefaretinde bir araya gelinmesi planlandığı, antlaşmanın 

onaylanmasına ilişkin belgelerin karşılıklı sunulmasından sonra yapılacak inceleme 

neticesinde, orijinal metin ile uygunluğundan emin olunduktan sonra nota teatisinin 

teamüllere uygun olarak yapılacağı belirtilmişti.886 Bu suretle, Türkiye ile Estonya 

arasında yapılan ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinin yerel meclisler tarafından 

onaylandığının nota teatisi ile bildirilmesi kararlaştırılmıştı. 

Estonya ile Türkiye arasında 12 Mart 1928 tarihinde imzalanan ticaret ve 

seyrüsefain sözleşmesinin, sözleşmede belirtilen hüküm gereği Varşova’da iki ülke 

temsilcileri tarafından teati edilmesi hakkında, Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü’nün 

(Aras) Varşova Büyükelçilisi Yahya Kemal Bey’e gönderdiği talimatta, Türkiye ile 

Estonya arasında imzalanan ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının onay belgelerinin 

değişiminin yapılması hakkında Estonya makamlarından talepte bulunulması 

istenmekteydi. Sözleşmenin ülkeler tarafından onaylanmasının ardından buna ilişkin nota 

teatilerinin değişimlerinin yapılması talep edilmekteydi.887   

 Türkiye Cumhuriyetinin sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli olan notaların 

teati edilme talebinin, Türkiye’nin Varşova temsilcisi Yahya Kemal Bey tarafından 

Estonya’nın Varşova Büyükelçiliğine iletilmişti. Estonya’nın Varşova Büyükelçiliği de 

Türkiye’nin bu talebini 3 Şubat 1929 tarihinde 82-S.1 sayılı yazıyla, Estonya Dışişleri 

Bakanlığı’na iletmişti.888  

                                                           
886 EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00027_t 
887 EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00029_t 
888 EDA; Belge No: era0957_005_0000452_00028_t 
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Böylece iki ülke imzalanan ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinin yürürlüğe girmesi 

için gerekli adımları atmış, sözleşmenin ülkelerin ulusal meclisler tarafından 

onaylanmasından sonra sözleşmedeki hüküm gereği iki ülkenin Varşova temsilcileri 

aracılığıyla Varşova’da teati edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede nota teatileri 

yapılarak antlaşma yürürlüğe girmişti.  Fakat sözleşmenin yürürlüğe girmesinden kısa bir 

süre sonra, ekonomik gerekçelerle sözleşmenin iptal edilmesini talep edecekti. 

Riga’daki Türk Misyonundan Estonya Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen 18 

Ağustos 1929 tarihli nota ile iki ülke arasındaki 12 Mart 1928 tarihinde imzalanan ticaret 

ve seyrüseferin antlaşmasının iptal edildiği Estonya makamlarına bildirilmişti. Anılan 

notada, Türk Dışişleri Misyonu, belirtilen iptale karar verilmesinin nedeni olarak, 

Türkiye’nin gümrük durumunda büyük değişikliklere neden olacak yeni tarifelerin 

eklenmesi olduğu hususuna dikkat çekmiş, ayrıca iptale ilişkin olarak da şu sözlere yer 

vermişti: “Türkiye Dışişleri Bakanının talimatıyla Estonya Dışişleri Bakanlığı'na, 12 

Mart 1928'de Türkiye ile Estonya arasında yapılan Ticaret ve Seyahat Antlaşması’nın 

26. Maddesi uyarınca Türk Hükümeti söz konusu Antlaşmayı yürürlükten kaldırmaya 

karar verdi. Hükümet yeni bir ticaret ve seyrüsefarin antlaşması yapılması üzerine karar 

vermek için görüşmeler yapma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye 

hazır olacaktır. Bu Notanın tarihi olan 14 Ağustos 1929 tarihini Eston Dışişleri 

Bakanlığının gerekli diğer tüm paydaşlara iletme ve temas kurma noktasında başlangıç 

tarihi olarak kabul edecektir. Riga’daki Türk Misyonu, Estonya Dışişleri Bakanı'ndan bu 

notanın yararlı amaçlar için alındığını kabul etmesini istemektedir”. 889 Bu doğrultuda, 

sözleşmenin iptal tarihinin başlangıç noktası 14 Ağustos 1929 olarak kabul edilmişti. 

Sözleşmeye göre 1 ay önceden haber vermek kaydıyla sözleşmenin 1 ay dolduktan sonra 

iptal olacağı yönündeki hüküm gereği 1 aylık sürenin başlangıç tarihi 14 Ağustos 1929 

                                                           
889 EDA Belge No: era0957_005_0000516_00005_t 
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olarak belirlenmişti. Bu çerçevede iki ülke arasında 12 Mart 1928 tarihinde imzalanan 

ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının 14 Ağustos 1929 tarihinden itibaren 1 ay sonra 

hüküm ifade etmeyeceği Eston makamlarına iletilmişti. 

Böylece, Türkiye Cumhuriyeti, 12 Mart 1928 tarihinde Estonya ile imzalanan 

Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelenamesini tek taraflı olarak fesih ettiğini belirtmişti. 

Türkiye’nin Estonya’ya gönderdiği, 18 Ağustos 1929 tarihli notanın son kısmında 

“…Türkiye’nin gümrük durumunda büyük değişikliklere neden olacak yeni tarifelerin 

eklenmesi…” hususu iki ülke arasındaki 1928 tarihli ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinin 

iptal edilmesine gerekçe olarak gösterilmişti. Bahse konu, 12 Mart 1928 tarihinde 

Ankara’da, Estonya ile Türkiye arasında imzalanan ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinin 

18 Ağustos 1929 tarihli nota ile 14 Ağustos 1929 tarihinden 1 ay sonra yani 14 Eylül 

1929 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye sözleşmedeki “bir ay önceden 

bildirmek kaydı ile” hükmüne göre sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etmişti.  

Çünkü 17 Teşrinievvel 1929 tarihli ve 1322 sayılı Resmi Gazetede Gümrükler 

Umum Müdürlüğünün bir tamimi çıkmıştı. Bu tamimde 14 Eylül 1929 tarihinden itibaren 

Estonya mallarına azami tarife uygulanacağı belirtilmişti.890 Nitekim Estonya ile mevcut 

1928 tarihli ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinin iptal edilmesinden sonra, Estonya 

Hükümeti mallarına l4 Eylül 1929 tarihinden itibaren azamî gümrük tarifesi tekarrür ettiği 

hususunda Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından gümrük idarelerine emir 

gönderilmişti.891 

16 Eylül 1929 tarihli Hâkimiyeti Milliye “Muahedeler” başlıklı haberde; yeni 

gümrük tarifelerinin uygulanmaya başlanmasının, Lozan Barış Antlaşmasındaki mülhak 

ticaret antlaşmasının süresinin sona ermesi nedeniyle, muhtelif devletlerle yeni ticaret 

                                                           
890 T.C. Resmi Gazete, 17 Teşrinievvel 1929 tarihli ve 1322 sayılı  
891 “Azami Tarifeler” Hakimiyeti Milliye 16 Ekim 1929, S.2969, s.3. 
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antlaşmaları imzalanması için müzakerelerin devam ettiği, bu çerçevede Estonya 

Hükümeti ile de bir ticaret antlaşması için müzakerelerin devam ettiği belirtilmekteydi.892  

Bu durumda, Estonya ile Türkiye arasında 12 Mart 1928 tarihinde Ankara’da imzalanan 

ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinin iptal edilmesinin nedeni olarak yeni gümrük 

tarifelerinin uygulanmaya başlaması gösterilmekteydi. İptalden sonra Estonya ile yeni bir 

ticaret ve seyrüsefain antlaşması yapılması için görüşmelerin başladığı ve devam ettiği 

anlaşılmaktaydı. 

Aslında, Türkiye o dönemde sadece Estonya ile olan ticaret sözleşmesini iptal 

etmemişti, Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğundan Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderilen, 16 Eylül 1929 tarih ve 671 sayılı yazıda, 1 Ocak 1930 tarihinde Finlandiya 

ile olan; 6 Ocak 1930’da Japonya ile olan, 6 Ocak tarihinde Britanya ile olan, 18 Ocakta 

Mısır ile olan; 1 Şubat 11930’da Norveç ile olan; 1 Şubat 1930’da Danimarka ile olan; 1 

Şubat 1930’da Romanya ile olan; 25 Şubat 1930’da Amerika Birleşik Devletleri ile olan; 

25 Mart 1930’da ise Çekoslovakya ile olan ticaret ve seyrüsefain sözleşmelerinin sona 

ereceği ancak bazı antlaşmaların sona ermeden yenisi ile değiştiği, bazılarının da 

müzakerelerinin başladığı bilgisi verilmekteydi.893  

1929 yılında, Türkiye’de yeni gümrük rejimine geçilmesinin nedeni, Lozan 

Antlaşması ve içinde bulunulan “1929 Büyük Ekonomik Buhranı” da denilen dünya 

ekonomik kriziyle ilgiliydi. Lozan Antlaşmasına ek olarak imzalanan ticaret antlaşmasına 

göre, Osmanlı Devleti’nin 1916 yılında yaptığı gümrük tarifelerinin 5 yıl daha geçerli 

olduğunu Türkiye bu sözleşmede kabul etmişti. Böylece, imzalan ek ticaret sözleşmesi 

Türkiye’nin 5 yıl süreyle dışarıya karşı uygulayacağı iktisat politikasını dondurmakta, 

istisnalar dışında ithalat ve ihracat yasaklarının kaldırılmasını ve yenilerinin de 

eklenmesini, gümrük tarifelerinin ise 5 yıl süreyle değişmemesini öngörmekteydi. 

                                                           
892 “Muahedeler” Hakimiyeti Milliye 16 Eylül 1929, S. 2939. 
893 EDA, Belge No; era0957_004_0000117_00011_t 
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Lozan’da esas alınan 1916 tarihli gümrük vergileri tarımsal tüketim mallarına %30-40 

civarında vergi öngören, sanayii koruma amacı olmayan ithal malların değeri üzerinden 

değil de kg, litre vs. gibi fiziki birimi üzerinden alınan spesifik bir tarifeydi. Savaşın 

getirdiği enflasyon spesifik yani birim üzerinden alınan vergileri aşındırıldığı için gümrük 

resimleri önce 5 sonra 12 kat artırılmıştı. Lozan’da bu tarife artışları kabul edilmesine 

rağmen özellikle çoğu sınai malları olmak üzere belirlenen 27 ürünün yer aldığı listede 

tarifelerin artışı 12 kat değil de 9 kat belirlenmişti. Böylece ithal mallara, yerli mallardan 

daha farklı oranda, tüketim vergisi konmasını engelliyordu. Bu da sanayiyi dış rekabetten 

koruma açısından etkili bir politika değildi.894 

Hükümet, 1925 yılından beri Lozan’da öngörülen, 5 yıllık sürenin bitiminden 

sonra uygulanacak gümrük tarifeleri hakkında çalışma yapmaktaydı. Ayrıca İstanbul 

Ticaret ve Sanayi Odası da 1928 yılında konu hakkında bir çalışma sunmuştu. Nihayet 

1929 yılında Lozan’da oluşan tarifeden ve İstanbul Burjuvazisinin önerdiği tarifelerden 

daha korumacı bir gümrük tarifesi uygulanmaya başlanmıştı.895  

Bu çerçevede, Estonya ile 12 Mart 1928 tarihinde iptal imza edilen ticaret ve 

seyrüsefain sözleşmesinin, 14 Eylül 1929 tarihinden itibaren iptal edilmesinin nedeni 

Türkiye tarafından 1929 Dünya Ekonomik Krizinin yani “Büyük Buhranın” da gerekli 

kıldığı yeni gümrük tarifelerinin uygulanması ile Lozan Barış Antlaşmasındaki ek ticaret 

antlaşmalarının sona ermesiydi. Bu iki nedenle, mevcut ticaret antlaşmalarının yeni 

şartlara göre yeniden yapılması gerekiyordu. Şöyle ki, tüm dünyada olduğu gibi, 

Türkiye’de de 1929 yılında yaşanacak “Büyük Buhranın” etkilerinin de hissedileceği bir 

yıl olmaya başlamıştı. Bu doğrultuda, ithalatı azaltmak ve iç üretimi, ithal mallara karşı 

koruman için Türkiye’nin daha korumacı gümrük tarifelerini uygulaması kaçınılmazdı. 

                                                           
894 Korkut Boratav, İktisat Tarihi (1908-2005), İmge Kitapevi,  Ankara 2007, s.44-45. 
895 Boratav, a.g.e.,s.48, 
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Bununla birlikte, Lozan antlaşmasında Osmanlı’nın yaptığı ticaret antlaşmalarının 5 yıl 

daha geçerli olacağı kabul edilmişti. 1929 yılında bu 5 yıllık süre dolduğu için, eski 

antlaşmalarla belirlenen tarifelerin, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin etkilerini önleme ve 

Türkiye’nin menfaatlerine olacak şekilde yeniden belirlenmesi gerekmekteydi. Bu 

çerçevede Estonya ile yapılan 12 Mart 1928 tarihli ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinde 

bir revizyon gerekmekteydi. Bu nedenle, mukavelename 14 Eylül 1929 tarihinden 

itibaren iptal edilmişti. Bu iptal de, Türkiye’nin Riga Misyonundan Estonya Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderilen 18 Ağustos 1929 tarihli notada sözleşmenin iptal edilme nedeni 

olarak Türkiye’de uygulanacak gümrük rejiminde meydana gelen ve büyük tesiri olacak 

değişimler olduğu belirtilmişti.  

 

3.2.4.Eston Belgeleri Işığında 1928 Mukavelenamesinden 1929 Muahedenamesine 

Geçiş ve Geçici Ticaret Rejimi 

 

Türkiye ile Estonya arasında 12 Mart 1928 tarihinde yapılan ticaret ve seyrüsefain 

sözleşmesinin, Türkiye tarafından 14 Eylül 1929 tarihinden itibaren iptal edildiğinin, 

Eston makamlarına bildirilmesinden sonra, 16 Eylül 1929 tarihli ticaret ve seyrüsefain 

muahedenamesine giden bir süreç başlamıştı. Estonya’nın bu süreci kendi devlet 

teşkilatında nasıl değerlendirdiği daha yakından görülebilecekti. Estonya’nın 12 Mart 

1928 tarihli antlaşmayı 14 Eylül 1929 tarihinden itibaren, Türkiye’nin iptal ettiğini 

belirtmesi üzerine yeni bir antlaşma yapılması için büyük çaba sarf ettiği, bu yönde ciddi 

bir mesai harcadığı görülecekti. Bu çabalar çerçevesinde, yeni bir antlaşma yapılıncaya 

kadar, iki ülkede yetişen ve birbirlerine dışsatımı yapılan toprak mahsulleri ürünleri ile 

bunların endüstride işlenerek aldığı yeni formların en çok kayrılan ülke prensibinden 

yararlanması konusunda geçici bir gümrük rejiminde anlaşmışlardı. Bu geçici rejimden 
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sonrada 1929 yılında yeni bir ticaret ve seyrüsefain antlaşma imzalanmıştı. Mukaveleden 

muahedenameye geçiş meydana gelmişti. 

Riga’daki Türk Misyonundan, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 18 Ağustos 1929 

tarihinde bir notada gönderilerek, 12 Mart 1928 tarihli ticaret ve seyrüsefain 

sözleşmesinin 26’ıncı maddesinin Türk Hükümeti 1 ay önceden haber vermek kaydı ile 

sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceği hükmüne göre, Türkiye anılan nota ile 14 

Ağustos 1929 tarihi bildirim tarihi olarak esas alınmak suretiyle 14 Eylül 1929 tarihinde 

sözleşmenin fesih edileceğini bildirmişti. Söz konusu notayla, Türkiye’nin gümrük 

dumdumunda büyük değişikliklere neden olacak yeni tarife değişiklikleri nedeniyle 

sözleşmenin iptal edilmesi zorunluluğunun ortaya çıktığı Eston makamlarına 

bildirilmişti.896 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 12 Mart 1928 tarihinde, imzalanan Ticaret ve 

Seyrüsefain Mukavelenamesini tek taraflı olarak fesih ettiğini Estonya Devletine 

bildirmesi sonrasında ise Estonya’nın, İstanbul sıraselviler sokakta bulunan 

konsolosluğundan 14 Ağustos 1929 tarihinde gönderilen 1220 sayılı telegram ile “ Türk 

tarafı mal antlaşmasını 14 Eylül tarihinde iptal edecek” şeklindeki bilgiyi ülkesinin 

Dışişleri Bakanlığı’na bildirdiği görülmekteydi. 897 

Seçilmiş ve ilan edilmiş Bakan tarafından yazılmış 14 Eylül 1929 tarihli yazıda; 

daha önce 13 Ağustos 1929 tarihinde sözlü olarak Türk Elçiliğinin bildirdiği gibi; Türk 

Hükümeti’nin, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yaptığı açıklamada 14 Ağustos 1929 

tarihinde tek taraflı olarak antlaşmayı kaldırıldığı belirtilen ve Ankara’nın 12 Mart 1928 

tarihinde imzaladığı Estonya-Türkiye arasındaki ticaret antlaşmasının (R.T.53-1923) 26. 
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Maddesinin ilgili hükmü çerçevesinde 14 Ağustos 1929 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde 

14 Eylül 1929 tarihinde yürürlükten kalkacağı belirtilmekteydi.898  

Türk tarafının yaptığı bildirim üzerine Estonya Hükümeti Türkiye’nin Riga 

Temsilciliğine 16 Ağustos 1929 tarihli 403/5 sayılı bir nota göndermişti. Bu notada; 

Estonya Dışişleri Bakana, Türk Misyonu tarafından 13 Ağustos tarihli Türk 

Hükümeti’nin Türkiye ile Estonya arasında var olan ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının 

iptal edilmesine ilişkin notanın iletildiği tarih olan 14 Ağustos 1929 tarihini sözleşmenin 

26. maddesine ilişkin başlangıç noktası olarak kabul edildiğini bildiren notanın alındığını, 

Türk Hükümeti'nin verdiği kararı ayın 13'üncü günü Bakana bildirildiği, kararın iletildiği 

Bakanın, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek Estonya ve Türkiye arasında var olan 

mal ve seyrüsefain antlaşmasının ön yargıyla yürürlükten kısa bir süre içerisinde 

kaldırılacak olmasını üzüntüyle karşıladığı, ülkesinin ekonomik çıkarları doğrultusunda 

iki Hükümet arasında yeni bir ticaret antlaşmasının yakında kurulmasını umduğu 

belirtilmekteydi.899  

Görüldüğü üzere Türkiye’nin 12 Mart 1928 tarihli ticaret ve seyrüsefain 

mukavelenamesini tek taraflı olarak iptal etmesi Estonya’da üzüntüyle karşılanmıştı. 

Estonlar bu üzüntülerini açıkça dile getirerek Türk makamlarına iletmişlerdi. Estonlar 

ayrıca yeni bir ticaret antlaşması yapılması hususunda da beklentilerini dile getirmişlerdi. 

Estonya Mahkemesi’nin ve İçişleri Bakanlığı’nın 16 Ağustos 1929 tarih ve 199 

sayılı yazısında; Türkiye ve Estonya arasındaki ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının 

Türkiye Devleti Hükümeti tarafından iptal edildiği ve bu iptale ilişkin belgelerin ekte 
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gönderildiği, söz konusu antlaşmanın iptaline ilişkin belgelerin Resmi Gazetede 

duyurulması talep edilmekteydi.900  

Ayrıca konuyla ilgili olarak 19 Ağustos 1929 tarihli 1931 sayılı Estonya Ekonomi 

Bakanına gönderilen yazıda; Türkiye Cumhuriyeti, Estonya-Türk Ticaret 

Konvansiyonunun iptaline ilişkin ilanın resmi gazetede yayınlanmasına ilişkin Devlet 

Gazetesi’ndeki karar hakkında İçişleri Bakanı’na bildirimde bulunulması istenilmişti.901  

Genel olarak, resmi gazetelerde ilan edilen kanun, yönetmelik, karar vs. tüm 

düzenlemeler özel bir tarih belirtilmediği müddetçe resmi gazetelerde yayınlandıkları 

anda hüküm ifade eder veya hükümsüz kalırlar. Estonya Dışişleri Bakanlığı da 12 Mart 

1928 tarihli Estonya-Türkiye ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının Türkiye tarafından tek 

taraflı olarak iptal edildiği hususunu, bu antlaşmaya göre iş ve ticaret yapan ve buna göre 

gümrük vergi vs. işlemleri yapacak olan devlet dairelerine ve sözleşmeye göre iş yapan 

kişi ve kuruluşlara antlaşmanın artık geçerli olmadığını ilan ederek gerekli 

bilgilendirmeyi yapmıştı.  

Konuyla ilgili olarak 19 Ağustos 1929 tarihli 1256-2 sayılı Estonya Dışişleri 

Bakanı tarafından Estonya Hükümetine yapılan bilgilendirme yazısında, İstanbul 

Başkonsolosluğu’na gönderilen yazıda sözleşmenin Türk tarafı tarafından tek taraflı 

iptaline ilişkin telegrama ek olarak bazı bakanlıklardan alınan yazıların gönderilmesinin 

istendiği belirtilmekteydi.902 

Estonya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Başkonsolosu’ndan daha ayrıntılı bilgi 

isteyerek Türkiye’nin neden bu antlaşmayı iptal ettiğini anlamaya çalışıyordu. Kendi 

hükümetine de İstanbul’dan ek bilgi istediğine yönelik bilgi vermekteydi.  
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Estonya Dışişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Başkonsolosluğu’na gönderilen 

18 Ağustos 1929 tarih ve 1242-2 sayılı telgrafta; daha önce telgrafta bahsedildiği üzere 

bir Türk şirketi tarafından antlaşmanın 14 Eylül tarihinden itibaren sona ereceği bilgisi 

verildiği, Bakanlık olarak, sahip olunan mevcut durum ve bilgiler ışığında, Estonya’nın 

İstanbul Konsolosluğunun, Estonya’nın Türkiye’deki ticari çıkarlarını koruyacak yeni bir 

geçici antlaşma yapılıp yapılamama durumu hakkındaki görüşlerini Bakanlığa bildirmesi 

talep edilmişti.903 Estonya Hükümeti’nin iptal olan 12 Mart 1928 tarihli ticaret ve 

seyrüsefain sözleşmesini ikame edecek yeni bir antlaşma yapılıp yapılmayacağı 

hususunda Türk makamlarının nabzının yoklanması istenilmişti.  

Söz konusu yazının, Varşova üzerinde yaşanan kablo arızası nedeniyle geciktiği 

ve telgrafın Beyoğlu 19 15 10 30 numarasına iletildiği, ileti kağıdının üzerindeki notta 

“1220 yeni bir anlaşma için Ankara’nın nabzını yokla” yazıldığı görülmekteydi.904 Bu 

telgraftan o zamanki şartlarda telgraflarla yapılan iletişimin ne kadar zor olduğu ve 

kesintiye uğrayabileceği gösterilmek istendiği için bahsedilmekteydi.  

Estonya Dışişleri Bakanlığı’ndan İstanbul, Sıraselviler 130 numara Pera İstanbul 

adresinde bulunan Başkonsolosluğa gönderilen 19 Ağustos 1929 tarih ve 1257 sayılı 

telgrafta “yeni bir anlaşma için nasıl bir motivasyon ve strateji izlenmesi gerektiği” 

konusunda İstanbul Başkonsolosluğundan bilgi talep edilmişti. 905 

Estonya Dışişleri Bakanlığı iptal edilen 12 Mart 1928 tarihli antlaşmanın ardından 

Türkiye ile yeni bir antlaşma yapmak için sürekli İstanbul Başkonsolosluğunu 

sıkıştırmaktaydı. Bu durumda iptal edilen 12 Mart 1928 tarihli ticaret sözleşmesinin 
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Estonya için büyük öneme sahip olduğu ve yenisinin yapılması için büyük çaba harcadığı 

anlaşılmaktaydı.  

Estonya Dışişleri Bakanlığının 12 Mart 1928 tarihli ticaret antlaşmasının iptal 

olmasından sonra yeni bir antlaşma yapılması için nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği ve 

Türk tarafının bu konudaki tepkisi hakkında Türk tarafının nabzının yoklanmasını 

İstanbul temsilciliğinden istemesi üzerine, Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu yaptığı 

çalışmalardan elde ettiği görüşlerini 30 Ağustos 1929 tarihli ve 1857 sayılı telgrafla 

Estonya Dışişleri Bakanlığına sunarken, yeni yapılacak olası bir ticaret antlaşmasında 

strateji olarak gümrük tarifelerinde değişiklik önerilmesi gerektiği belirtilmekteydi.906  

Bu yazıdan da anlaşılacağı üzere, Türkiye’nin 12 Mart 1928 tarihli antlaşmadaki 

ekli listelerde yer alan mallar hakkındaki gümrük tarifelerinden memnun olmadığı bu 

nedenle antlaşmanın iptal edilmiş olabileceği değerlendirilmişti. Bu çerçevede 

Estonya’nın İstanbul temsilciliği yeni bir ticaret antlaşması yapılması teklifinde 

bulunurken Türkiye’yi memnun edecek gümrük tarifelerinin göz önünde tutulması 

istenilmişti. 

15 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul’daki Estonya Başkonsolosunun Dışişleri 

Bakanlığı’ndan gelen 1220 sayılı telgrafına cevap olarak yazdığı “14 Ağustos’taki emtia 

antlaşması, 14 Eylül'de silinecek” başlıklı 1220 sayılı yazıda;  Başkonsolosluk, 1 

Temmuz tarih ve 78 sayılı Bakanlığa gönderdiği mektupta, Başkonsolos, yaptığı 

varsayımının doğru olduğunun ortaya çıktığını (bu telgrafta Türk Hükümeti’nin 12 Mart 

1928 tarihli ticaret ve seyrüsefain antlaşmasını iptal edeceğinin öğrenildiği bilgisi 

Bakanlığa iletilmişti), bununla birlikte Türkiye’nin aynı zamanda diğer bazı ülkelerle 

yeni emtia sözleşmeleri üzerinde çalıştığını öğrendiğini, aynı varsayımı 24 Temmuz tarih 

ve 126 sayılı mektupta da tekrarladığını bu mektupta Türkiye’nin hemen yeni 
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antlaşmaların müzakere sürecinde olduğunu, Türkiye ile yeni antlaşma yapılması 

sürecinde,  antlaşmanın Türk Hükümeti’ne ve Türkiye’ye karşı değil, ona tabii olarak 

yapılmasının daha doğal olacağı görüşünü dile getirdiğini belirtmişti. Başkonsolos,  

Türkiye’de edindiği en son izlenimlerine göre, İngiltere ve Birleşik Devletler de dahil 

olmak üzere meslektaşlarının yani yabancı ülke diplomatlarının birçoğunun yeni bir emtia 

anlaşması için hemen girişimde bulunmak zorunda kaldığını, bu durumdan anladığı 

kadarıyla komisyonda görevli Türk uzmanların uzun saatler çalışarak, Avrupa ülkeleriyle 

daha kısa sürede ve hızlı şekilde yeni antlaşmalar yapılmasında mutabakata 

varabildiklerini aktarmıştı. Başkonsolos, 12 Mart 1928 tarihli mukavelenamenin 14 Eylül 

1929 tarihinde sona erecek olmasından ötürü, atılması gereken adımlar ve yeni anlaşama 

için hızlı hareket etmenin önemli olduğunu, bununla birlikte, kendisine Estonya Dışişleri 

Bakanlığından gelen (ilgi tutulan telgrafta) talimatla, yeni bir antlaşma için bir adım 

atmasının beklendiğini ancak kendisinin bir konsolos olarak Türkiye’de az bilinmekte 

olduğu, ilave olarak yeni anlaşma için girişimde bulunmak için Ankara’da bulunmasının 

gerekli olduğunu ifade etmişti. Başkonsolos, Türkiye ile yeni bir antlaşma için adım 

atılması talimatı verilmiş olsa da, bu çerçevede konsolos olarak şahsen, bu görevi yapmak 

için yani Türkiye ile Estonya arasında yeni bir ticaret antlaşması yapılması hakkında 

girişimde bulunulması için kendisine ülkesi adına bu görüşmeleri yapmak için 

yetkilendirildiğine dair Estonya Devleti tarafından bir yetki belgesi veya vekaletname 

verilmesinin gerektiğini vurgulamıştı.  Ayrıca, kendisinin bu konuda nasıl hareket 

edeceğini bilmediğini, Estonya Devletinin bu ticaret sözleşmesinde beklentisinin ve 

ihtiyaçlarının önceki sözleşmeden farklı olarak ne olduğunu bilmediğini, Türkiye’deki 

meslektaşlarıyla yani diğer ülke diplomatlarıyla ve bazı Türk yetkililer ile sözlü olarak 

görüştüğünü, iyi kişisel bağlar kurduğu büyük devletlerarasında yer alan İsveç, İngiliz ve 

Amerikalılardan aldığı bilgilere göre mevcut 12 Mart 1928 tarihli emtia sözleşmesi bitene 

kadar beklemenin daha iyi olacağına ve ardından Ankara’nın, Tallinn’de Riga 
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Konsolosluğu ile yazışma yapılmasının uygun olacağına kanaat getirdiğini belirtmişti. 

Ayrıca, Başkonsolos, Finlerin Paris’teki Başkonsolosluğuna yetki vererek yeni 

antlaşmaya katılmak için elinden gelenin yapılarak gerekli girişimlerde bulunulması 

hususunda bir çaba olduğu bilgisine de edindiğini, bu yönde söylentilerin var olduğunu 

haber vermişti.  Başkonsolos, açıkladığı nedenlerle Bakanlıktan gelen, telgraf ve nota 

yazınızda bahsedilen hususlarda yani Türkiye ile yeni bir ticaret antlaşması yapılması 

konusunda bir yetkilendirme yapılmadığı sürece bir girişimde bulunamayacağını,  

bununla birlikte, Tallinn’in yeni bir ticaret antlaşması için temas kurma konusunda karar 

verdiyse, bunu nasıl yöneteceğini, nasıl bir metot izleyeceğini ve nasıl bir taslak üzerinde 

çalışılacağının bildirilmesi gerektiği yazılmıştı.907 Yazıdan da anlaşılacağı üzere, 

Estonya’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğun, 12 Mart 1928 tarihli ticaret ve seyrüsefain 

antlaşmasının iptal edilmesinin ardından yaptığı nabız yoklamasında edindiği bilgileri 

Estonya Dışişleri Bakanlığı’na aktardığı görülmektedir. Bu bilgiler içerisinde Türk ticaret 

uzmanlarının ticaret antlaşmalarının geneli üzerinde bir revizyon için çalışmakta olduğu 

bu konuda ciddi mesai tüketildiği, ayrıca yeni bir antlaşma yapılmasına dair girişimde 

bulunulması için bir yetkilendirme belgesine ihtiyaç duyulduğu, yeni antlaşma için nasıl 

bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda bir talimat verilmesi gerektiğinin önemi 

vurgulanmaktaydı. Bununla birlikte, 12 Mart 1928 tarihli Türkiye Estonya ticaret 

antlaşmasının Türkiye tarafından iptal edileceğine dair önbilgilerin daha önce temmuz 

ayında iki ayrı yazı ile Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Eston Dışişleri 

Bakanlığına bildirildiği anlaşılmaktaydı. İstanbul’daki Konsolosun diğer ülke temsilcileri 

ile yaptığı görüşmelerde edinilen, yeni bir antlaşma yapılması için iptal edilen 

sözleşmenin yürürlükten kalmasını beklemenin ondan sonra yeni bir antlaşma için 

girişimde bulunmanın doğru olacağı bilgisinin de Eston makamlarına iletildiği 
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görülmekteydi. Yine yeni antlaşmada Türkiye’nin aleyhine olmayacak bir takım 

tekliflerle masaya oturulması gerektiği bilgisi de Estonya’ya iletilmekteydi.  

Yine Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 305 

sayılı ve 15 Ağustos 1929 sayılı bir yazı göndererek, “Bay bakan aynı konuda yazdığım 

mektubuma şunları da eklemek istiyorum.  Biz tüm gayret ve çabamızla yeni bir ticaret 

anlaşması yapmaya uğraşsak bile bunun 14 Eylülden önce imzalanmasının ve 

onaylanmasının mümkün olmadığı açıktır. Hatta iki ülkenin parlamentosu eş zamanlı 

çalışsa bile bu mümkün olmaz. Bu nedenle ürünlerimizin karşılıklı olarak mahsup olacağı 

bir kesinti olmaması için diğer geçici çözümler aranması tercih edilmelidir. Siz bana bir 

anlaşma metni gönderip üzerinde görüşme yetkisi verirseniz, ben karşılıklı anlaşma, 

taahhüt veya sözleşmeye girme, taraf olma gibi şeyleri ana çıkar doğrultusunda 

önerebilirim.” şeklinde bildirimde bulunulduğu görülmüştü. 908  Bu yazıyla, Estonya 

Hükümeti’nin 12 Mart 1928 tarihli Türkiye-Estonya ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinin 

14 Eylül 1929 tarihinde sona ermeden benzer bir ticaret antlaşması yapılması hususunda 

çok istekli olduğu ve bu yönde İstanbul Konsolosluğuna gerekti talimatı verdiği 

görülmekteydi. Ancak Estonya’nın İstanbul Konsolosluğu, 12 Mart 1928 tarihli ticaret ve 

seyrüsefarin antlaşmasının 14 Eylül’de yürürlükten kalkmadan evvel yeni bir antlaşma 

yapılmasının süre açısından mümkün olmadığını belirterek, yeni yapılacak antlaşma için 

Estonya’nın ana menfaatleri çerçevesinde hazırlanacak bir taslağın ve müzakereler için 

bir yetkilendirmenin gönderilmesini talep ettiği görülmekteydi. 

Yine Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğunun, Estonya Dışişleri Bakanlığına 

gönderdiği 326 sayılı ve 19 Ağustos 1929 sayılı yazıda; Başkonsolos, daha önce 

gönderilen 301 ve 305, 15 sayılı mektuplar doğrultusunda, Başkonsolos olarak şahsen 

Ankara'daki başka bir kişiden, Konsolosluktan Bakanlığa gönderilen 301 sayılı yazıdan 
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daha fazla bilgi elde ettiğini ve elde etiği bu bilgiye göre,  eski antlaşma doğrultusunda 

yeni bir antlaşma yapma hususunda Başkonsolos olarak tam yetkili olduğumu gösteren 

bir yetkilendirme belgesinin gerektiği, bu nedenle, antlaşmanın sona ermesinden önce en 

çok kayrılan ülke statülüsünde geçici bir antlaşma yapma konusunda, TBMM kurallarına 

göre ülke temsilcilerinin kendilerini Türk Hükümeti ile müzakere yapma statüsüne sokan 

bir yetki belgesiyle girişimde bulunabildiği bilgisini vermekteydi.909  

Türk Hükümeti ile müzakere yapmadan önce bir yetkilendirme belgesinin 

gerektiği, Başkonsolosluğun daha önce 301 sayılı yazıda verdiği bilgilere ilave olarak 

Ankara’daki bir kaynaktan bazı bilgiler edinildiği ve bu bilgilerin de gönderileceği, 

bununla birlikte yeni bir ticaret antlaşması yapılmadan önce mevcut 12 Mart 1928 tarihli 

antlaşma sona ermeden, en çok kayrılan ülke statüsünde olan geçici bir ticaret rejimi 

üzerinde durmanın daha faydalı olacağı ve bu geçici rejimi tesis etmek içinde bir strateji 

ve yetkilendirme belgesinin gönderilmesi istenmekteydi. 

Ayrıca, Estonya Başkonsolosluğu’nun 326 sayılı ve 19 Ağustos 1929 sayılı 

yazının devamında, Başkonsolos, İsveç maslahatgüzarı D. Koliman’ın halihazırda yeni 

bir ticaret ve mal antlaşması için Türkiye nezdinde girişimde bulunduğunu, Kendisinin 

Ankara’ya yaptığı son ziyarette İsveç maslahatgüzarı “Dr. Koliman’ın” antlaşmayı 

değiştirme için bazı eklemeler ve ilave bilgiler sunduğunu gördüğünü, bu durumunda 

karşılıklı uzlaşmayla iyi bir antlaşma yapılabileceği yönünde kendisini umutlandıran bir 

gelişme olarak değerlendirdiğini Bakanlığa bildirmişti. Başkonsolos ayrıca, Türk 

parlamentosunun geçici bir ödeme planı ve önleyici ilkeler hakkında bir karar aldığını bu 

karar temelinde, eski antlaşmadaki mevcut Estonya rejimine göre muhtemel bir antlaşma 

yapmayı beklemenin yanlış olduğu kanısında olunduğu, Türkiye ile yeni bir ticaret 

antlaşması yapılması için görüşmelerin Ankara’da yapılmasında diğer ülkelerde hem fikir 
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olduklarını son olarak da,  Estonya Hükümeti’nin verdiği kararın ve bu karar 

doğrultusunda yapılacak yetkilendirmenin gönderilmesini istemişti.910 Bu yazıda 

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu, Türk parlamentosundan ticaret antlaşmaları ile ilgili 

yeni bir rejim belirlenmesi hususunda bir karar çıktığını, İsveç’in Türkiye ile yeni bir 

antlaşma yapmak için girişimde bulunduğu, bu durumunda Estonya açısından Türkiye ile 

yeni bir ticaret antlaşması yapma konusunda umut verici bir gelişme olduğu 

değerlendirmekteydi. 

Yine Estonya’nın İstanbul Konsolosluğu, Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın 1257 

sayılı telgrafına cevap olarak hazırladığı 20 Ağustos 1929 tarihli 328 sayılı yazıda; 

Başkonsolos, 1 Temmuz tarih ve 78 nolu mektupta bahsetti gibi, Türkiye’nin yeni yaptığı 

ticaret anlaşmalarında, genel bir ithalat kotasını dayatma eğiliminde olduğunu ve 

halihazırda yapılan antlaşmalarda bu doğrultuda yapıldığını ifade ederek, Ankara’nın 

aldığı ithalatla ilgili bu kararını yeni ticaret antlaşmalarında dayatmaya başladığını, 

konuyla ilgili olarak, şu an ilave bir fikrinin bulunmadığını dile getirmişti. Başkonsolos 

yazının devamında, Bakanlığın 326 nolu mektuptaki konuya (yani bazı mallar için en çok 

kayrılan ülke prensibi elde etme konusunda)  dikkat çekiyorsa,  burada bir farklılık 

olduğunu, ekli listedeki malların sahip olduğu özel avantajların daha da ilerlemiş 

olabileceğini, şu anda İngiltere ve İsveç’in farklı mallar üzerinden görüşmeler yapmakta 

olduğunu, fakat bu görüşmelerin Estonya’nın ilgilendiği mallar ile ilgili olmadığını 

vurgulamıştı. Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu,  yeni bir antlaşma veya bazı mallar için 

en çok kayrılan ülke malları statüsü verecek geçici bir rejim yapmak için iki hususunun 

önemli olduğunun altını çizmişti. Bu hususlardan birincisi yapılacak her girişim için 

Ankara'dan hareket edilmesi gerektiği, ikincisi ise, yapılan yazışmalarda yer alan bilgilere 
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ve tutumlara dikkat edilmesi gerektiğiydi. Başkonsolos, bununla birlikte hızlı bir 

başlangıç yapmak gerektiğini Eston makamlarına aktarmıştı.911  

Türkiye’nin ithalat ile ilgili aldığı yeni bir parlamento kararını yapılacak ticaret 

antlaşmalarına uygulamak için harekete geçmiş, yeni antlaşmalarda bu alınan parlamento 

kararını dayatarak antlaşmaların bu yönde yapılmasında katı bir duruş sergilemekteydi. 

Böylece Türkiye’nin 12 Mart 1928 tarihli ticaret antlaşmasını neden iptal ettiği ortaya 

çıkmaya başlamıştı. Türkiye’nin yapmış olduğu ticaret antlaşmalarında ithalata ilişkin 

bazı maddelerin ülke menfaatine aykırı olması nedeniyle, söz konusu sözleşmelerin iptal 

edilmesinin bir nedeni olarak bir kez daha ortaya çıkmaktaydı. Bu nedenle, Türkiye 

parlamentodan çıkan yeni bir yasa ile gümrük rejiminde yapmış olduğu değişikliği 

yapacağı yeni antlaşmalara dahil etme niyetinde olduğundan başta Estonya olmak üzere, 

diğer devletlerle yapmış olduğu 1929 yılından önceki ticaret mukavelenamelerini iptal 

etme yolu tercih ettiği anlaşılmaktaydı.  

Estonya Başkonsolosluğunun bahsettiği Türk Parlamentosundan 1 Haziran 1929 

tarihinde TBMM’de kabul edilerek 1 Temmuz 1929 tarihli ve 1230 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu 

çıkarılmıştı. Bu kanununda, kanun ekindeki belirlenen mallardan yine mallara göre 

belirlenen gümrük tariflerinin alınması gerektiği, karşılıklı ticaret yapan ülkelerin 

Türkiye’nin ihraç mallarının satışına mani olacak derecede vergi koyması halinde veya 

en çok kayrılan ülke prensibi çerçevesinde başka ülkenin mallarına uygulanan vergiden 

daha ağır vergi uygulanması çerçevesinde nasıl karşılık verileceği, bazı mallara istisna ve 

muafiyet getirildiği, gümrük vergilerinin nasıl hesaplanacağı gibi pek çok köklü 

değişikliği beraberinde getirmekteydi. Bu nedenle bu kanundan önce yapılan ticaret 

anlaşmalarının 1499 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Bu çerçevede 
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Türkiye, 1499 sayılı kanununun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 1929 tarihinden önceki 

ticaret antlaşmalarında bir revizyona gitmesi gerektiğinden, ayrıca Lozan Antlaşmasına 

ek ticaret antlaşmalarının sona ermesinden ve dünya ekonomik bunalımının gerekli 

kıldığı koşullardan ötürü iptal ederek bir revizyon süreci başlatmıştı.912  

Yine Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderdiği 367 sayılı ve 27 Ağustos 1929 sayılı yazıda; açık kaynaklardan elde edilen 

bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ticaret sözleşmelerinin iptal 

edilmesiyle ilgili tartışmalar sonrasında, yaptığı yeni ticaret ve mal antlaşmalarındaki 

başarıları hakkında Türkiye ve Estonya arasında yapılması gündemde olan yeni antlaşma 

ile ilgili olarak bir fikir vermesi açısından faydalı olduğu düşünülen İsveç ve İtalya ile 

ilgili olarak bir bilgi aktarılmaktaydı. Buna göre, Türkiye ile yapılacak ticaret antlaşması 

için İsveç’in, antlaşmanın, ön görüşmesini bakanlık eliyle yönettiği ve bu görüşmelerin 

yaklaşık bir hafta kadar süreceğinin umulduğu, yine Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret 

antlaşması görüşmelerin sonuçlandığı ve iki ülke arasında resmi çalışmaların başladığı 

bilgisi Eston makamlarına iletilmişti.913  

Estonya Hükümeti, 529 sayılı onay ile Estonya Devleti, İstanbul Başkonsolosu 

Ernst Veberman’a Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti arasında imzalanması 

için görüşmeleri devam eden ticaret antlaşmasında Estonya adına görüşmelere katılması 

için yetkilendirme belgesi düzenlemişti.914  

Türkiye ile Estonya arasındaki 12 Mart 1928 tarihli ticaret ve seyrüsefain 

antlaşması 14 Eylül 1929 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye tarafından 

sözleşmenin 26’ıncı maddesine istinaden iptal edilmişti. Bununla birlikte halihazırda 
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buna göre şekillenen ticaretin sekteye uğramaması için geçici bir ticaret rejimi 

düzenlenmesi gerekmekteydi.  

Bu çerçevede, Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın, Türk Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderdiği 27.08.1929 tarihli notada; Estonya ile Türkiye arasındaki ticaret antlaşması 

uygulanmasının 14 Eylül 1929 tarihinde sekteye uğramış olsa da, Estonya Hükümeti’nin 

iki ülke arasında yakın ekonomik ve ticari ilişkileri sürdürmek niyetinde olduğunu, bu 

çerçevede, Estonya Devletinin iki ülke arasında yeni bir ticaret antlaşması imzalanıncaya 

kadar 12 Mart 1928 tarihli eski antlaşmanın 2’inci maddesinin 1’inci ve 2’inci 

paragrafındaki istisnalar hatta, Ek (A) ve Ek (B) de dahil olmak üzere karşılıklılık 

temelinde geçerli olmasına rızası olduğunu, Estonya Parlamentosu tarafından onaylanan 

bu notanın ve teklifin, Türk Hükümeti’ne bildirildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde 

yürüklüğe gireceğini ve taraflardan biri 3 ay öncesinden antlaşmanın iptal edileceğini 

diğer tarafa bildirmesi veya yeni bir antlaşma yapılması halinde sona ereceğini, Estonya 

Hükümeti’nin, bu teklifte Türk Hükümeti’nin mutabık olduğunu umarak Türk Devletinin 

kararının bildirilmesini talep etmekteydi.915  

Estonya’nın bu teklifini, Türk Dışişleri’ne değerlendirmek üzere iletmişti. 

Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü 

Bey’e (Aras) gönderdiği, Eylül 1929 tarihli ve 430 (üstü çizilmiş) sayılı notada; teklif 

edilen ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının yürürlüğe girmesinin karar aşamasında 

olduğu, Türk Hükümeti’nin görüşmelere hali hazırda başladığını, Türk Hükümeti’nin, 

Türkiye orjinli endüstride üretilen formları ile birlikte toprak mahsullerinin Estonya’da 

tüketim maksatlı vergilendirildiği mallar da yeniden sevkiyatında veya transit geçişinde 

daha uygun ulusal muamele yapılmasına rıza gösterdiği, bu geçici rejimin Eston toprak 
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mahsullerinin ve bunların endüstride aldığı formların Türkiye’de en çok gözetilen ülke 

muamelesine mazhar olacağı anlamına geldiğinin değerlendirildiği belirtilmekteydi.916 

Anılan yazıda, İki ülkenin, toprak mahsulleri ürünleri ile bunların endüstrideki 

formlarının diğer ülkede en çok kayrılan ülke muamelesine mazhar olma durumunun 

geçerli olmadığı durumlar (istisnaların) aşağıda sıralanmaktaydı: 

1) Yapılan bu iyileştirmenin (Estonya lehine) daha sonra sınır komşularıyla yapılan 

ülkelerinde bu hükümden faydalanması manasına gelebileceği, bunun yukarıdaki 

kapsamda olmadığı 917  

2) Gümrük birliğinden faydalanan özel yardımların yukarıda belirtilen kapsama 

girmediği, 

3) Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğu ülkeleri arasındaki ticari bir anlaşmazlıkta 

tesis edilen özel avantajların kapsam dışında olduğu, 

4) Estonya’ya verilen imtiyazların Estonya’nın komşuları Finlandiya Litvanya ve 

Letonya ya verilebileceği gibi Estonya’nın sahip olacağı avantajlardan Sovyet 

Rusya’daki devletler de özel anlaşmalarla bu avantajlardan faydalanabileceği bu 

hususun kapsam dışında olduğu, 

5) Antlaşmanın Estonya Hükümeti’nin bu notayı onaylamasından sonra Türk 

Hükümeti’ne bildirildiği tarihte yürürlüğe gireceği ve 3 aylık bir süre boyunca 

yürürlükte kalacağı hususları belirtilmişti.918 

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu Ernst Veberman’ın Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey’e gönderdiği 14 Eylül 1929 tarihli ve 430 sayılı 

notada;  Türkiye ile Estonya arasındaki 12 Mart 1928 tarihli ticaret ve seyrüsefain 

antlaşmasının 14 Eylül 1929 tarihinden itibaren Türkiye tarafından sözleşmenin 26’ıncı 
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maddesi çerçevesinde usullüne uygun olarak iptal edilmesi talebinin, antlaşmanın ortadan 

kalkması ile sonuçlanacağının değerlendirildiği,  bu çerçevede, Eston Hükümeti’nin, 

Türkiye’den Eston topraklarına tüketim amacıyla ithal edilen toprak mahsulleri ürünleri 

ile bunların işlenerek başka bir hale gelen türlerinin, yeniden ticaretin de ve transit 

geçmelerinde en çok kayrılan ülke muamelesinden faydalanmasına da razı olduğu 

belirtilmekteydi. Yazının devamında bu geçici rejimin Eston toprak mahsullerinin ve 

bunların endüstride aldığı formların Türkiye’de en çok gözetilen ülke muamelesine 

mazhar olacağı anlamına geldiğinin değerlendirildiği dile getirilerek, bu antlaşmanın 

Estonya Parlamentosu tarafından onaylanmasının arkasından, Türk tarafına bildirim 

yapılmasından sonra yürürlüğe gireceği ve kısa bir süre geçerli olacağının anlaşıldığı ve 

taraflardan biri 30 gün önceden haber vermediği sürece sözleşmenin kendiliğinden geçerli 

olmaya devam edeceğinin anlaşıldığı belirtilmişti.919  

İki ülke arasındaki toprak mahsulleri ve onların endüstrideki formları hakkında 

uygulanacak en çok kayrılan ülke muamelesinin uygulanması hakkında varılan geçici 

rejimin geçerlilik süresinin uzamasına ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanı Tevfik Rüştü Bey (Aras) tarafından, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmek 

üzere Türkiye’deki yetkilisi Ernst Veberman’a 14 Eylül 1929 tarihli ve 73166 sayılı bir 

nota iletilmişti. 

Söz konusu notada, ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının sekteye uğramasından 

sonra Tük Hükümeti’nin Estonya’dan Türk topraklarına tüketim amacıyla ithal edilen 

toprak mahsulleri ürünleri ile bunların işlenerek başka bir hale gelen türlerinin, yeniden 

ticaretin de ve transit geçmelerinde en çok kayrılan ülke muamelesinden faydalanmasına 

da razı olduğunu ifade etmekteydi. Yazıda ayrıca, bu geçici rejimin, Türk toprak 

mahsullerinin ve bunların endüstride aldığı formların Estonya’da en çok gözetilen ülke 

                                                           
919 EDA Belge No: era0957_005_0000516_00093_t. 



445 

 

muamelesine mazhar olacağı anlamına geldiğinin değerlendirildiği belirtilerek, bu 

antlaşmanın Türkiye Parlamentosu tarafından onaylanmasını müteakiben Eston tarafına 

bildirim yapılmasından sonra yürürlüğe gireceği ve kısa bir süre geçerli olacağının 

anlaşıldığı ve taraflardan biri 30 gün önceden haber vermediği sürece sözleşmenin 

kendiliğinden geçerli olmaya devam edeceği belirtilmekteydi.920 

Böylece 12 Mart 1928 tarihli ticaret antlaşmasının iptal olmasından sonra, Türkiye 

ve Estonya, iki ülke ürettikleri toprak mahsulleri ürünleri ile bu ürünlerin endüstride 

aldığı formlar ve şekiller alan tarım ürünlerinin yeniden ticaretinde ve transit geçişinde, 

iki ülkede de en çok kayrılan ülke muamelesinden faydalanacağı temelinde geçici bir dış 

ticaret rejiminde anlaşmaya varmışlardı.  

Estonya ile Türkiye arasında uygulanması kararlaştırılan geçici ticaret rejiminin 

istisnaları hakkında, Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın, Türk Dışişleri Bakanlığına 

gönderdiği 14 Eylül 1929 tarih ve 444 sayılı yazıda; 14/09/1929 tarih ve 430 sayılı notaya 

aşağıdaki hususlarda ikaz yapıldığı,  karşılıklılık esasına göre anlaşmaya varılan en çok 

kayrılan ülke muamelesinin aşağıdaki durumların varlığı halinde gereçli olmayacağı 

belirtilmişti. Bunlar;921 

1- Yapılan bu iyileştirmenin (tarafların) daha sonra sınır komşularıyla yapılan 

ülkelerinde bu hükümden faydalanması manasına gelmeyeceği, 

2- Gümrük birliğinden faydalanan özel yardımlar 

3- Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğu ülkeleri arasındaki ticari bir anlaşmada tesis 

edilen özel avantajlar, 

4- Estonya’ya verilen imtiyazların Estonya’nın komşuları Finlandiya Litvanya ve 

Letonya’ya verilemeyeceği 
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5- Estonya’nın sahip olacağı avantajlardan Sovyet Rusya’daki devletler de özel 

anlaşmalarla faydalanamayacağı; hususlarından oluşmaktaydı. 922  

Bu suretle, Eston makamları bir istisna rejimi getirilmesini talep etmekteydi. Bu düşünce 

14 Eylül 1929 tarihli ve 430 sayılı notada da belirtilmişti.   

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Estonya Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 14 

Eylül 1929 tarih ve 73200/2 sayılı yazıda; 14/09/1929 tarih ve 73166/1 sayılı notaya 

aşağıdaki hususlarda ikaz yapıldığı,  karşılıklılık esasına göre anlaşmaya varılan en çok 

kayrılan ülke muamelesinin aşağıdaki durumların varlığı halinde gereçli olmayacağı 

belirtilmişti. Bunlar;923 

1- Yapılan bu iyileştirmenin (tarafların) daha sonra sınır komşularıyla yapılan 

ülkelerinde bu hükümden faydalanması manasına gelmeyeceği, 

2- Gümrük birliğinden faydalanan özel yardımları kapsamayacağı, 

3- Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğu ülkeleri arasındaki ticari bir anlaşmada tesis 

edilen özel avantajları ihtiva etmeyeceği, 

4- Estonya’ya verilen imtiyazların Estonya’nın komşuları Finlandiya Litvanya ve 

Letonya ya verilemeyeceği 

5- Estonya’nın sahip olacağı avantajlardan Sovyet Rusya’daki devletler de özel 

anlaşmalarla bu avantajlardan faydalanamayacağı, hususlarından oluşmaktaydı. 

Bu hususlarda, Estonya’nın bu yazıya konu olan şartların Türkiye tarafından da 

kabul edilerek, uygulanacak ticaret rejiminden yani iki ülkenin toprak mahsulleri ürünleri 

ile bu ürünlerin endüstride kullanılan formlarının yeniden ticareti ve transit geçişinde iki 
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ülkenin karşılıklı olarak en çok kayrılan ülke muamelesinden yukarıda 5 maddede 

belirtilen durumların istisna edilmesi konusunda mutabakata vardıkları anlaşılmaktaydı.  

Türkiye ile Estonya Arasındaki 14 Eylül 1929 tarihli Geçici Ticaret Rejimi 

Şu Şekilde Gerçekleşmişti: 

Türkiye ile Estonya arasındaki geçici Ticaret Rejimi 4 adet notadan oluşmaktaydı. 

Bu geçici ticaret rejimini oluşturan notalar şu şekilde özetlenmekteydi.  

Estonya’nın Türkiye’ye gönderdiği 14 Eylül 1929 tarihli 430 sayılı notada;  

Estonya Hükümeti’nin Türkiye’den Estonya’ya tüketim amaçlı ithal edilen tarım 

ürünlerinin yeniden ihraç edilmesi veya transit geçişlerinde en çok kayrılan ülke 

muamelesinden yaralanmasına Estonya Hükümeti’nin razı olduğu bildirilmişti. Yine bu 

yazıda, bu geçici rejimin Estonya’dan Türkiye’ye gelen toprak ürünleri ile bunların 

endüstride aldıkları formlar içinde en çok kayrılan ülke muamelesinin geçerli olduğu 

anlaşılmakta olduğu ifade edilmişti. Ayrıca, işbu antlaşmanın, Estonya Parlamentosu 

tarafından onaylanmasının Türk Hükümeti’ne bildirildiği tarihte yürürlüğe gireceği ve üç 

ay süreyle yürürlükte kalacağı ve tarafların antlaşmanın bitmesi çerçevesinde 30 gün 

önceden haber vermezse antlaşmanın aynı şartlarda devam edeceği anlaşılmaktaydı. Bu 

geçici ticaret rejimi Müzakereleri devam eden Ticaret ve Seyrüsefain Antlaşması’nın 

yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğü fiilen sona ereceği ifade edilmekteydi.924 

Türkiye’nin Estonya’ya gönderdiği 14 Eylül 1929 tarihli 73166/1 sayılı notada;  

Ticaret ve Seyrüsefain Antlaşması’nın sekteye uğramasından sonra Türk Hükümeti’nin 

Estonya’dan Türk topraklarına tüketim amacıyla ithal edilen toprak mahsullerinin 

yeniden ticaretin de ve transit geçmelerinde en çok kayrılan ülke muamelesinden 

faydalanmasına Türk Hükümeti’nin razı olduğunu ifade etmekteydi. Ayrıca bu geçici 
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rejimin, Türk toprak mahsullerinin Estonya’da en çok gözetilen ülke muamelesine 

mazhar olacağı anlamına geldiğinin değerlendirildiği belirtilerek, bu antlaşmanın Türkiye 

Parlamentosu tarafından onaylanmasını müteakiben Eston tarafına bildirim 

yapılmasından sonra yürürlüğe gireceği ve 3 ay süreyle yürürlükte kalacağı taraflardan 

biri 30 gün önceden haber vermediği sürece sözleşmenin kendiliğinden geçerli olmaya 

devam edeceği belirtilmekteydi.925 

Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın, Türk Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 14 Eylül 

1929 tarih ve 444 sayılı yazıda; 14/09/1929 tarih ve 430 sayılı notaya aşağıdaki 

hususlarda ikaz yapıldığı,  karşılıklılık esasına göre anlaşmaya varılan en çok kayrılan 

ülke muamelesinin aşağıdaki durumların varlığı halinde geçerli olmayacağı belirtilmişti. 

Bunlar;926 

1- Yapılan bu iyileştirmenin (tarafların) daha sonra sınır komşularıyla yapılan 

ülkelerinde bu hükümden faydalanması manasına gelmeyeceği, 

2- Gümrük birliğinden faydalanan özel yardımlar 

3- Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğu ülkeleri arasındaki ticari bir anlaşmada tesis 

edilen özel avantajlar, 

4- Estonya’ya verilen imtiyazların Estonya’nın komşuları Finlandiya Litvanya ve 

Letonya’ya verilemeyeceği 

5- Estonya’nın sahip olacağı avantajlardan Sovyet Rusya’daki devletler de özel 

anlaşmalarla faydalanamayacağı, hususlarından oluşmaktaydı.927 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Estonya Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 14 

Eylül 1929 tarih ve 73200/2 sayılı yazıda; 14/09/1929 tarih ve 73166/1 sayılı notaya 

aşağıdaki hususlarda ikaz yapıldığı,  karşılıklılık esasına göre anlaşmaya varılan en çok 
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kayrılan ülke muamelesinin aşağıdaki durumların varlığı halinde gereçli olmayacağı 

belirtilmişti. Bunlar;928 

1- Yapılan bu iyileştirmenin (tarafların) daha sonra sınır komşularıyla yapılan 

ülkelerinde bu hükümden faydalanması manasına gelmeyeceği, 

2- Gümrük birliğinden faydalanan özel yardımları kapsamayacağı, 

3- Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğu ülkeleri arasındaki ticari bir anlaşmada tesis 

edilen özel avantajları ihtiva etmeyeceği, 

4- Estonya’ya verilen imtiyazların Estonya’nın komşuları Finlandiya Litvanya ve 

Letonya ya verilemeyeceği 

5- Estonya’nın sahip olacağı avantajlardan Sovyet Rusya’daki devletler de özel 

anlaşmalarla bu avantajlardan faydalanamayacağı; hususları da Türkiye 

tarafından kabul edilmişti.929 

Estonya’nın geçici ticaret rejimiyle ilgili talepleri, Türkiye tarafından da kabul 

edilerek, uygulanacak ticaret rejiminden yani iki ülkenin toprak mahsulleri ürünleri ile bu 

ürünlerin endüstride kullanılan formlarının yeniden ticareti ve transit geçişinde iki 

ülkenin karşılıklı olarak en çok kayrılan ülke muamelesinden, yukarıda 5 maddede 

belirtilen durumların istisna edilmesi konusunda mutabakata varmışlardı. 

Milletler Cemiyeti Genel Sekreterinin imzasıyla Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

Cenova’dan gönderilen 5 Ekim 1929 tarih ve 3D/9,966/9966 sayılı yazıda, 12 Mart 1928 

tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Estonya Ticaret ve Seyrüsefain Antlaşması ile 

imza protokolünü kapsayan 206 sayılı yazıya istinaden söz konusu antlaşmanın 24 Şubat 

1929 tarihinde Genel Sekreterlikçe kayıt edildiği, Türk Hükümeti tarafından antlaşmanın 

yürürlükten kaldırıldığı tarih olan 14 Ağustos 1929 tarihinden sonra antlaşmanın 14 Eylül 
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1929 tarihine kadar 1 ay daha geçerli olacağının belirtilmesi üzerine Milletler Cemiyeti 

tarafından söz konusu fesih belgelerinin Türk Hükümeti tarafından Cemiyet Genel 

Sekreterliğine iletildiği, bu durumun, Sekreterlik Antlaşmaları Sicilinde usulüne uygun 

olarak işlendiği ve bu belgelerinde ve antlaşmaların dosyasına konulduğu bildirilmişti.930  

En çok kayrılan ülke prensibi etrafında, Estonya’nın Türkiye ile Finlandiya 

arasında imzalanan antlaşmadan doğan transit geçişe ilişkin hükümden faydalanmak 

istemesi doğrultusunda; Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun Türk Dışişleri 

Bakanlığı’na gönderdiği 13 Ağustos 1929 tarih 13 Ekim 1929 ve 417/541 sayılı yazıda;931  

Finlandiya ile Türk delegelerinin görüşmeleri çerçevesinde 12 Ağustos 1929 tarihinde bir 

antlaşma imzalandığı, bu çerçevede Estonya Hükümeti’nin, Ekim ayından itibaren 

başlayan 3 aylık periyotta Türkiye orjinli toprak mahsulleri ile bunların endüstride 

işlenmiş halleri ile Türkiye’nin Finlandiya’dan ithal ettiği tüketim amaçlı malların 

yeniden ihraç edilmesi veya transit geçişinde, Türkler ile Fin vatandaşları veya 

Finlandiya’da kalan veya transit geçen gemilere en çok kayrılan ülke muamelesi 

uygulanacağı hususundaki durumun Türk Hükümeti’nin dikkatine sunulduğu ifade 

edilmekteydi. Bu belirtilen hükümden aynı şekilde yukarıda belirtilen süre için en çok 

kayrılan ülke prensibinin Finlandiya menşeili tarım ürünleri ile bunların işlenmiş halleri 

ve Finlandiya malları, gemileri ve vatandaşları içinde geçerli olacağının anlaşıldığı bu 

geçici durumun geçerlilik süresinin bitiminden 30 gün evvelinden iptal edilmedikçe 

geçerli olacağı belirtilmekteydi 932 

Böylece, Estonya Devleti, 12 Ağustos’ta Türkiye ile Finlandiya arasında 

imzalanan ticaret antlaşmasına göre, Finlandiya ve Türkiye’nin toprak mahsulleri ürünleri 

ile bunların endüstrideki ürünlerinin yeniden ticareti ile bu ürünler ile vatandaşların 
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transit geçişinde, iki ülkenin en çok kayrılan ülke muamelesini uygulama konusunda 

anlaşmış olduğunu, Türkiye ile Estonya ile arasında yapılan geçici rejime göre bu 

durumundan yani Türkiye ile Finlandiya arasındaki anlaşmanın hükümlerinden en çok 

kayrılan ülke prensibi çerçevesinde, Estonya’nın da yararlanacak olacağının Türk 

makamlarına bildirildiği görülmekteydi.  

Aynı tarihte 13 Ekim 1931 tarihinde Estonya’nın İstanbul Konsolosu Ernst 

Veberman Estonya Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 2662-9 sayılı telgrafta Nuri ve 

Mustafa adlı kişiler tarafından Fransızca olarak hazırlanan Türkiye’nin o tarihe kadar 

yaptığı ticaret antlaşmalarındaki durumunu gösteren bir yayın elde ettiğini, bu yayının 

Türkiye ile Estonya arasındaki ticaret ve seyrüsefain antlaşmasını da genel bir bakış açısı 

sağlayabileceğini belirtilmişti. 933 

Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın, Türk Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazıda,  

iki ülke arasında görüşmeleri devam eden ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının 10. 

Maddesinin ilk paragrafında:  12 Mart 1928 tarihli eski antlaşmada bölgeleri ne olursa 

olsun ibaresinin olmadığı, ancak bu hususta Numan Menemencioğlu’nun ısrar ettiği, eski 

metinde böyle bir düzeltme yapılmasının kabul edilmesi çerçevesinde, Türk 

delegasyonunun eski antlaşmanın Estonya şaraplarına yönelik öngörülen tarife 

indirimlerine dikkatlerini celp ettikleri, ancak Estonya’da üretilen üzüm ve şaraplara 

yapılan tarife indiriminin bölgesel nitelikte olduğu, yani bu şarapların saflıklarını 

belirleyen laboratuvar sertifikaları çerçevesinde bölgesel nitelik kazandığı, dolayısıyla 

bölgesel olma şartını kazanmak kaydıyla bu şaraplara tarife indirimi uygulandığı 

belirtilmişti. Ayrıca söz konusu yazının devamında, Türk delegelerinin Estonya tarafında 

bölgesel ismi ne olursa olsun ifadesinin Eston şaraplarının sahip olduğu veya sahip 

olmadığı hakları değiştirmek amacını gütmediğini,  “bölgesi ne olursa olsun” ibaresiyle 
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sadece Türk şaraplarının bir ayrımcılığa maruz kalmasını engellemek amacını 

taşıdıklarını belirtmeleri çerçevesinde yapılan yorumla, Türk şaraplarının hangi yasalara 

göre bölgesel nitelikte olduğu hususunun Eston makamlarına bildirilmesinin gerektiği, 

çünkü Eston parlamentonun, yetkili komitesine konuyla ilgili detaylı açıklamaların 

yapılması ve daha sonra gümrük makamlarına antlaşmanın uygulanması için gereken 

kesin talimatların verilmesi için bu bilginin gerekli olduğu belirtilmişti.934  

Türkiye ile Estonya arasında 12 Mart 1928 tarihinde imzalanan ve sonrasında iptal 

olan antlaşmada, Türk üzümleri ve bu üzümlerden üretilen şarapların aleyhine olduğu 

düşünülen “bölgesi ne olursa olsun” ibaresinin olmadığı, görüşmeleri devam eden yeni 

antlaşmada Türk temsilci Numan Menemencioğlu’nun bu ibareye yer verilmesi 

hususunda ısrarcı olduğu, Estonya’nın da bu konuda aykırı bir görüş belirtilmemekle 

birlikte Türk şaraplarının ve üzümlerinin bölgesi ne olursa olsun ibaresinin getirdiği 

düşünülen avantajdan faydalanması için hangi şartlar altında bölgesel olduğunu gösteren 

kriterlerin Eston tarafına iletilmesini istemişti. Estonya kendi şaraplarının bölgesel 

olduğunu göstermek için laboratuvarda yapılan analizler neticesinde şarabın saflık 

derecesine göre verilen sertifikaları esas aldığını belirtmişti. 

Estonya Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfik 

Rüştü Bey’e gönderilen yazıda,  (14 Eylül 1929 tarih ve 73166 sayılı nota ile 14 Eylül 

1929 tarihli ve 430 sayılı yazı ilgi tutularak), Estonya Parlamentosu’nun 14 Eylül 1929 

tarihindeki nota değişiminde öngörülen doğrultudaki hususları 12 Kasım 1929 tarihinde 

onayladığı hususunun Estonya Devleti adına bildirilmekten onur duyulduğu,  yukarıda 

belirtilen notanın 3’üncü paragrafında belirtildiği üzere, Türkiye ile Estonya arasında 

geçici olarak kurulacak antlaşmanın Türk tarafının parlamentoda bu geçici rejimi 

onayladığı gün yürürlüğe gireceği belirtildiği göz önüne alındığında, Türk Parlamentosu 
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tarafından geçici ticaret rejiminin onaylandığı vakit bu durumu vakit geçirmeden 

Başkonsolos olarak ülkesine bildirmesi için, Parlamentonun onay verdiği tarihte bir 

telgraf ile bu hususun bildirilmesi talep edilmekteydi.935  

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan Estonya’nın İstanbul 

Başkonsolosluğu’na 30 Kasım 1929 tarihinde saat 18:10’ da Tevfik Rüştü imzasıyla 

gönderilen 169 numaralı radyo telgrafında iki ülke arasındaki geçici düzenlemenin 30 

Kasım’dan itibaren Türk Gümrük Otoriteleri tarafından uygulanacağını 

belirtmekteydi.936 

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu Ernst Veberman, Türk Dışişleri 

Bakanlığı’ndan aldığı telgrafı, 1 Aralık 1929 tarihinde Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

ileterek geçici rejimin 30 Kasım tarihi itibariyle Türk Gümrük Otoritesi tarafından 

uygulanmaya başladığını bildirmekteydi. 937 

Estonya Dışişleri Bakanlığı 2 Aralık 1929 tarihinde 4 Eylül 1929'da Ankara’da 

notaların takasıyla sonuçlanan Estonya ile Türkiye arasındaki ticaret antlaşmasının 30 

Kasım'da yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.938  

Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliği’ne 

gönderdiği 19 Aralık 1929 tarihli yazıda; Estonya ile Türkiye arasında 14 Eylül 1929 

tarihinde Ankara’da yapılan geçici ticaret antlaşmasının yayınlandığı Estonya Resmi 

Gazetesi’nin ekte gönderildiğini, Estonya Devlet Meclisi tarafından 12 Kasım 1929 

tarihinde onaylanan söz konusu antlaşmanın, Estonya Parlamentosu tarafından 

onaylanmasının Türk Hükümeti’ne bildirildiği tarih olan 30 Kasımda 1929’da yürürlüğe 

girdiği, Milletler Cemiyeti Sözleşmesi’nin 18. maddesi hükümlerine uygun olarak, bu 
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antlaşmanın Uluslararası Sekretarya tarafından tescil edilmesi için gerekli olan emrin 

verilmesini talep etmekteydi.939 

Milletler Cemiyeti’nin, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 21 Aralık 1929 

tarih ve 3D/16541 sayılı yazıda,  Estonya ve Türkiye’nin 14 Eylül 1929 tarihin Ankara’da 

geçici bir ticari antlaşma ile tescil edilmesine ilişkin olarak gönderilen antlaşma 

belgelerine göre,  Milletler Cemiyeti Sözleşmesinin 18’inci maddesi uyarınca, yapılan 

nota değişiminin 23 Aralık 1929’da Sekretarya tarafından tescil edildiği ve antlaşma 

serilerinde süratle yayınlanacağı ve kayıt sertifikasının en kısa zamanda gönderileceği 

bildirilmişti.940  

Sözleşmenin müzakerelerinde, Türk Hükümeti’nin Türk şaraplarına ve 

üzümlerine bir ayrımcılık uygulanmaması amacıyla antlaşmanın 11’inci maddesine 

eklenmesi gereken “bölgesi ne olursa olsun” ibaresi hakkında Estonya Devleti’nin 

İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda görevli 

Zeki Nebil Bey’e, 26 Şubat 1930 tarihli bir yazı göndermişti. Bu yazıda, Zeki Bey’in 

hastalanması ve uzunca bir süre devam eden, iyileşme sürecinin sonunda görevine 

dönmesinden ve sağlığına yeniden kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu, yeni görevine 

başlamasından dolayı tebriklerinin kabul edilmesini, daha önce Ankara’ya geldiğinde 

kendisinin Atina maslahatgüzarı olması sonrasında da, menfur hastalık nedeniyle yüz 

yüze görüşme fırsatı bulamadığını belirtmişti. Türkiye’de bulunduğu süre içinde gördüğü 

nezaket ve dostluğu dile getirmenin kendisi için bir borç olduğunu, Türkiye ile Estonya 

arasında imzalanan ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının nota teatileri için Ankara’ya 

geldiğinde, Dr. Rüştü Bey ile bir araya geldiğini bu nedenle kendisini çok şanslı saydığını 

belirtmekteydi.941 Hala, Ankara’daki memnuniyet dolu hatıraları saklamaya devam 
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ettiğini, bunların mimarının Zeki Bey olduğunu belirterek ondan bir iyilik daha talep 

etmekteydi. Mektubun devamında Başkonsolos, 16 Eylül 1929 tarihinde Ankara’da 

Zekayi Bey mahiyetindeki delegeler ile Estonya ülkesi adına kendisinin yaptığı ticaret 

antlaşmasının 11. Maddesinin “quelles que acient leur appellations reginales…” 

hükmünün, Tallinn’de bir tartışmanın yükselmesine neden olduğunu, kendisinin Türk 

Delegesine sözlü olarak bu açıklamaları daha önce yaptığını,  ülkesi Estonya tarafından 

Ankara’dan daha fazla malumata sahip olup olmadığının sorulduğunu belirterek, bu 

çerçevede Rüştü Bey’e 21 Kasım 1929 tarih ve 596 sayılı, sonraki 2 ay içerinde Ocak 

1930 tarihinde ise sözlü ve yazılı nota ile önceki notanın suretini de ileterek sorduğu 

malumat talebine Konsolosluk olarak kendilerine Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan henüz 

cevap verilmediği belirtilmişti.942 Başkonsolos, Eston Hükümeti’nin bu sorunu çözme 

konusunda istekli olduğunu, sorunu en kısa zamanda çözerek antlaşmayı bir an önce 

parlamentonun onayına sunma konusunda acele etmekte olduğunu, fakat Eston 

hükümetinin bahsedilen tarih ve sayılı yazılara cevap beklemekte olduğunu, bu 

gecikmenin bir sebebi olup olmadığını dile getirmişti. Ayrıca konuyla ilgili görüşmek için 

Türk Dışişleri Bakanlığından birde randevu talebinde de bulunmuştu.943  

Söz konusu mektupta Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu’nun iki ülke arasında 14 

Eylül 1928 tarihinde geçici olarak imzalanan ticaret antlaşmasındaki “bölgesi neresi 

olursa olsun” ibaresi hakkında bir tartışma baş gösterdiğinden bahisle, ülkesinin 

kendisinden bu konuda daha fazla malumat talep ettiğini, kendisinin de bu konuda 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan 2 defa yazı ile malumat talebinde 

bulunmasına karşılık bir cevap alamadığını belirterek bu konuda bir bilgi verilmesini 

istemekte ve gerekirse Ankara’ya da gelebileceğini belirtmekteydi. Türk delegesinin yeni 

antlaşmada Türk şarabını ve üzümlerini korumak amacıyla koyduğu ibare ile Türk 
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şaraplarının ve üzümlerinin bölgesel nitelikte olduğunu ileri sürerek gümrük 

indirimlerinden faydalanmasının önünün açılması Estonya’da bir rahatsızlık veya bir 

endişe yarattığı görülmekteydi. Fakat bu duruma rağmen Eston tarafının yeni bir ticaret 

antlaşması yapılmasında istekli olduğu görülmekteydi. 

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu’nun, Birinci Şube Müdürü Zeki Nebil Bey’e 

gönderdiği mektup sonrasında, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Estonya’nın İstanbul 

Başkonsolosluğu’na gönderdiği 10 Mart 1930 tarih ve 82834-1 sayılı yazısında; 21 Kasım 

1929 tarih ve 596 sayılı yazıya cevaben; Zekayi Bey’in Türk üzümlerinin (şaraplarının) 

ticarette ayrıma tabi tutulmasını önlemek amacıyla “bölgesi ne olursa olsun bölgesine 

bakılmaksızın” ifadesinin 11’inci maddeye eklendiği, böylece Türk üzümlerinin ve 

şaraplarının bölgesel sayılacağı ve bir ayrımcılığa maruz kalmayacağı belirtilmişti.944  

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu’nun Birinci Şube Müdürü Zeki Nebil Bey’e 

gönderdiği mektup sonrasında, 10 Mart 1930 tarihli Türk Dışişleri Bakanlığı’nın 

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na gönderdiği 82834-1 sayılı yazısında; 21 Kasım 

596 sayılı yazıya cevaben, Türk üzümlerinin diğer ülke üzümlerine karşı ayrımcılığa 

maruz kalmaması için antlaşmanın 11’inci maddesine bölgesi neresi olursa olsun 

ibaresinin konulması talep edilmekteydi.  

Türk Delegasyonu Eston Delegasyonuna gönderdiği 20 Mart 1930 tarih ve 211 

sayılı yazı ile Türk delegasyonunun, antlaşmanın 14’üncü maddesinin orijin belgesi ve 

saflık belgesi hakkında düzenlemenin eski antlaşmanın 14’üncü maddesiyle aynı 

olduğunu gördüğü bu konuda mutabık kalınmasının umulduğu belirtilmekteydi.945  

Estonya delegasyonundan Türk delegasyonuna gönderilen 20 Mart 1930 tarih ve 

1080 sayılı yazıda; 20 Mart tarihli yazıya cevap olarak, 14 Eylül 1929 tarihinde yapılan 
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antlaşmanın menşei şahadetnamesi veya orijin belgesinin 14’üncü maddesine eklendiği 

bu hükmünde eski sözleşme ile benzer olduğu bu konuda mutabık olunduğu 

belirtilmekteydi.946 

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na gönderdiği 

21 Mart 1930 tarihli yazıda; Türkiye ile Estonya arasında 16 Eylül 1929 tarihinde 

imzalanan antlaşmanın 14. Maddesinin birinci paragrafı hakkında Türk delegasyonunun 

fikrini Eston makamlarına iletmekten onur duyulduğu, bu noktada antlaşmanın Eston 

hükümeti tarafından kabul edilmesi talep edilmekteydi. 947  

Antlaşmanın orijin belgesi ve ürün sertifikasına ilişkin olarak, 10 Mart 1930 tarihli 

yazıya ilave yapılmış ve bu kapsamda Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Estonya’nın İstanbul 

Başkonsolosluğu’na gönderdiği 23 Mart 1930 tarih ve 82834-2 sayılı yazısında 

antlaşmanın orijin belgesi ve ürün sertifikası hakkındaki düzenlemenin aynı olduğu 

görüşünde hemfikir olunduğu belirtilmekteydi.948 Daha önce 21 Kasım 1929 tarih ve 596 

sayılı yazıya cevaben Bakanlıkça gönderilen 10 Mart 1930 tarih ve 82834-1 sayılı yazıya 

ek olarak gönderilen söz konusu yazıda; Estonya tarafından imzalanan antlaşmaların, 

menşe ülkesinin resmi laboratuvarları tarafından verilen saflık sertifikalarına eşlik 

etmeleri koşuluyla, üzümler ve şaraplar hakkında tarife indirimi yapılabileceği 

hususunun,  Türk müzakerecilerin dikkatini çektiği,949 bu çerçevede Türk şaraplarının da 

bölgesel olma şartını sağlamak koşuluyla; bölge isimlerine bakılmaksızın söz konusu 

hükmün Türk şaraplarına da uygulanması hususunu inisiyatif alarak eklendiği; bunun 

yanında Türk hükümetinin gerekli koşulları sağlayan mallar hakkında Estonya 

Devleti’nin diğer ülkelere uyguladığı ürün ve üreticilere uyguladığı tarife indirimlerini 

Türk mallarına da sağlayacağının düşünüldüğü, bu çerçevede bu son noktada bahse konu 

                                                           
946 EDA Belge No: era0957_005_0000516_00176_t. 
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Türk mallarının listesinin gönderilmesi hakkı saklı kalmak koşuluyla, Estonya 

Hükümeti’nin bu konuda rıza gösterip göstermediği hususunda bilgi istenmekteydi.950  

Türkiye Cumhuriyeti, Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu’na Estonya Dışişleri 

Bakanlığı’nın “bölgesi ne olursa olsun” ibaresinin konulma sebebinin Türk üzümleri ile 

şaraplarının ticarette her hangi bir haksızlığa uğramadan Eston şaraplarının faydalandığı, 

bölgesel olmadan kaynaklı gümrük indirimlerinden Türk şaraplarının da faydalanmasını 

sağlamak olduğunu belirtmiş ve bu konuda Estonya Hükümetinin kararının bildirilmesi 

istenilmişti. 

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun, Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderdiği 23 Mart 1930 tarihli ve 1082 sayılı yazıda, Estonya ile Türkiye arasında 

yapılan ticaret ve seyrüseferin antlaşması hakkında Türk delegesinin Kemal Aziz Bey 

başkanlığında, Dr. Rüştü Bey, Numan Fırat, Lütfullah Bey, Zekayi Bey, Orhan 

Şemseddin Bey, Refik Bey’den oluştuğu belirtilmişti.951 Bu bürokratik engellerin 

arkasından iki ülke arasında 16 Eylül 1929 tarihinde yeni bir ticaret ve seyrüsefain 

antlaşması imzalanmıştı.952 

Estonya Dışişleri Bakanlığının, Milletler Cemiyetine gönderdiği 24 Nisan 1931 

tarihli yazıda; 16 Eylül 1929 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Estonya Ticaret ve 

Seyrüsefain antlaşmasının yayınlandığı 19 Temmuz 1930 tarihli ve 52 sayılı resmi 

gazetenin ekte sunulduğu; Estonya Devlet Meclisi tarafından 4 Temmuz 1930 tarihinde 

onaylanan söz konusu antlaşma Ankara’da 18 Nisan 1931 tarihlinde yapılacak nota 

teatisinden 1 ay sonra 18 Mayıs 1931’de yürürlüğe gireceği,  Milletler Cemiyeti Paktının 

                                                           
950 EDA Belge No: era0957_005_0000516_00174_t; EDA era0957_005_0000516_00184_t. 
951 EDA Belge No: era0957_005_0000516_00179_t. 
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18. Maddesi gereğince Türkiye ile Estonya arasında imzalanan bu antlaşmanın Milletler 

Cemiyeti Genel Sekreterliğince kayıt altına alınmasının talep edildiği belirtilmişti.953  

Milletler Cemiyetinin ise 5 Mayıs 1931 tarihli 3D/28031/28031 ayılı yazısı ile söz 

konusu antlaşmanın ilgili kütüğe kayıt edildiği bildirmişti.954  

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 12 Mart 1928 tarihli ticaret 

antlaşmasının iptali ile iki ülke arasında tesis edilen geçici ticaret rejimi ve bu sayede 

yaşanan gelişmeler hakkında 1928 ve 1929 yılı verileri karşılanmak suretiyle bir bilgi 

notu hazırlanmıştı. Hazırlanan bilgi notunda; 12 Mart 1928 tarihli Estonya Türkiye 

Ticaret ve Seyrüsefain Antlaşmasının, Türkiye tarafından sonlandırılmasından hemen 

sonra, Başkonsolos Ernst Veberman’ın danışmanlığı çerçevesinde gerçekleşen 

görüşmeler sonunda 16 Eylül 1929’da Türkiye ile yeni bir ticaret ve seyrüsefain 

antlaşması yapılması konusunda antlaşmaya varıldığı, ancak eski antlaşmanın 14 Eylül 

1929 tarihinde yürürlüğünü yitirdiğinde yerine yeni antlaşmanın yapılmamış olduğu bu 

ara dönemde, tarafların nota teatisi ile en çok kayrılan ithalat gümrük tarifelerinde 

ayarlama yaparak, Eston mallarına uygulanacak gümrük işlemlerinin farklılaşması 

nedeniyle oluşacak etkinin azaltılmasının amaçlandığı, söz konusu bu notaların 

değişiminin 12 Kasım 1929’da Estonya Meclisi tarafından onaylandığı ve bu geçici 

ticaret işbirliğinin 30 Kasım 1929’da yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmekteydi. Bu bilgi 

notunun devamında, Türkiye ile Estonya arasındaki ticaret hacmine bakılacak olursa hem 

1928’de hem de 1929’da ticaret göstergelerine göre Türkiye ile Estonya arasındaki 

ticaretin arttığını göstermekte olduğu ve 1928 yılı verilerine göre Türkiye’nin Estonya’ya 

42.000 Kron; 1929 yılına göre ise 74.000 Kronluk mal ihracatı faaliyetinde bulunmakta 

olduğu,  Estonya’nın ise 1928 yılında Türkiye’ye 49.168 Kron mal ihraç edilirken 1929 
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yılında 90.455 Kron mal sattığı, bu çerçevede, özellikle ihracatta (Estonya’dan 

Türkiye’ye olan ihracatta) bir artış olduğu; kağıt, telefon ve aparatları ve tekstil 

ürünlerinin ihracatta önemli kalemler olduğu ve bu kalemlerdeki 1928’den 1929 yılına 

meydana gelen artışın şu şekilde olduğu belirtilmekteydi: Ambalaj kağıdı 1928 yılında 

1.077 Kron iken 1929 yılında 2.360 Kron; baskı kağıdı 1928 yılında 0,00 Kron iken 1929 

yılında 10.181.Kron; telefon anahtarı 1928 yılında 0,00 Kron iken 1929 yılında 6.723 

Kron; sıkı koruyucu malzeme 1928 yılında 9.081 Kron iken 1929 yılında 1.801 Kron; 

Telefon setleri 1928 yılında 0,00 Kron iken 1929 yılında 28.335 Kron; keten kumaş 1928 

yılında 14.110 Kron iken 1929 yılında 16.141 Kron; yünlü kumaş 1928 yılında 24.900 

Kron iken, 1929 yılında 20.307 Kron; keten ipliği 1928 yılında 0,00 Kron iken 1929 

yılında 2.645 Kron olduğu belirtilmekteydi. 955 

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi şartlarında meydana gelen değişiklikler 

doğrultusunda, 1928 tarihli sözleşme fesih edilerek, bir geçiş rejimi sonrası 1929 tarihli 

yeni bir antlaşma yapılmıştı. Böylece, değişen şartlara uygun yeni bir antlaşma yapılmış 

ve gerekli uluslararası cemiyet kaydı da tamamlanmıştı. Böylece, Türkiye ve Estonya 

arasında 12 Mart 1928 tarihinde imzalanan ticaret ve seyrüseferin mukavelenamesi, 

Türkiye’nin gümrük rejimi hakkında yaptığı değişiklikler (1 Haziran 1929 tarih ve 1499 

sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu) doğrultusunda ve Lozan’daki kısıtlamaların 

kalkmasından dolayı gümrük tarifelerindeki değişiklik yapılması gerekliliği ve büyük 

buhranın olumsuz etkilerine karşı tedbir alınması gibi, ülkenin ekonomik menfaatleri 

doğrultusunda, 14 Ağustos 1929 tarihli nota ile Eston tarafına bildirilerek antlaşmanın 14 

Eylül 1929 tarihinden itibaren Türkiye tarafından tek taraflı olarak iptal edildiği 

belirtilmişti. Bu beklenmedik iptal karşısında Estonya Hükümeti, İstanbul’daki 

Başkonsolosluğu aracılığıyla, bir yandan bu iptalin gerekçelerini sorgularken, diğer 
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yandan, yeni bir antlaşmanın yapılmasında hem ısrar etmekte hem de girişimlerde 

bulunmaktaydı. Bu girişimler neticesinde, geçici ticaret rejimi uygulanması hususunda 

ülkeler mutabakata varmıştı, bu geçici rejimden sonra yeni bir antlaşma için görüşmeler 

başlamış ve 16 Eylül 1929 tarihinde yeni bir ticaret ve seyrüsefain muahedenamesi 

imzalanmıştı. Bu yeni metinde, Türk heyeti,  iki konuda değişiklik yapılmasını şart 

koşmuştu, bunlardan birincisi iki ülkenin toprak mahsulleri ürünleri ile bu ürünlerin 

sanayide işlem gören farklı formlarının yeniden ticaretinde ve transit geçişinde en çok 

kayrılan ülke muamelesinden faydalanmasıydı. İkincisi ise Eston şaraplarının 

yararlandığı bölgesel olma özelliğinden dolayı elde ettiği gümrük indiriminden, Türk 

üzüm ve şaraplarının da faydalanmasını sağlamak için “bölgesi ne olursa olsun” 

ibaresinin ilgili maddeye eklenmesiydi. Nitekim Türk Hükümeti’nin bu girişimleri 

Estonya Hhükümeti tarafından da kabul görmüş, antlaşmada bu doğrultuda yapılmıştı. 

Böylece Türkiye ile Estonya arasındaki, 12 Mart 1928 tarihli Ticaret ve 

Seyrüsefain mukavelenamesinden, 16 Eylül 1929 tarihli Türkiye-Estonya Ticaret ve 

Seyrüsefain Muahedenamesine, yani diğer bir değişle sözleşmeden antlaşmaya geçiş 

süreci yaşanmış ve yeni antlaşma iki ülke parlamentosu tarafından da kabul edilerek 

geçerlilik kazanmıştı. Bu antlaşmayla, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler daha sağlam 

temellere oturmuştu. Nitekim bu döneme ilişkin hazırlanan raporda, 1928 yılı verilerine 

göre Türkiye’nin Estonya’ya 42.000 kron; 1929 yılına göre ise 74.000 kronluk mal 

ihracatı faaliyetinde bulunmakta olduğu,  Estonya’nın ise 1928 yılında Türkiye’ye 49.168 

Kron mal ihraç edilirken 1929 yılında 90.455 kron değerinde mal ihraç ettiği dikkate 

alındığında, geçici ticaret rejiminin iki ülke ticaretine olumlu yansıdığı görülmekteydi. 

Türkiye ile Estonya yaptıkları bu antlaşmayla mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri daha 

da ileri boyuta taşıma isteklerini bir kez daha ortaya koymuşlardı. Antlaşmayla iki ülke, 

aralarındaki ticaret daha sağlam temellere oturtulmaya çalışılmaktaydı. 
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3.3. TÜRKİYE İLE ESTONYA ARASINDA MÜNAKİT TİCARET VE 

SEYRÜSEFAİN MUAHEDENAMESİ  

 

Türkiye ile Estonya arasında, 1 Aralık 1924 tarihli dostluk antlaşması 

imzalanması, 23 Ocak 1924 tarihinde (8 Mart 1924 tarihinde tanıma yazısı verilmesi) 

Estonya’nın Türkiye tarafından tanınması ile başlayan dostluk ve karşılıklı iyi niyet 

temelli siyasi ilişkileri takiben,  12 Mart 1928 tarihinde iki ülke arasında imzalanan ticaret 

ve seyrüsefain sözleşmesinin yapılması iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin başlaması 

doğrultusunda, önemli ve ilk resmi adım atılmıştı. Bu doğrultuda ekonomik alanda 

ilişkileri geliştirecek bir adım daha atılarak 16 Eylül 1929 tarihli ticaret ve seyrüsefain 

antlaşması imzalanmıştı.  

Böylece sözleşmeden antlaşmaya geçilmiş, ticari hükümler daha sağlam temellere 

kavuşmuştu. Sözleşmeden antlaşmaya geçilmesi çerçevesinde, iki memleket arasında 

teyemmünen mevcut dostluk bağlarını kuvvetlendirmek, iki ülke halkının diğer ülkede 

ikamet şartlarını belirlemek ve ticari ilişkilerini düzenlemek amacıyla bir antlaşmaya 

ihtiyaç duymuşlardı. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti adına Diyarbakır Mebusu Sabık 

Vekil Büyükelçi Zekayi Bey ile Hariciye Vekaleti Müsteşarı Orta Elçi Menemenli 

Hüseyin Numan Rıfat Beyefendi, Estonya adına Esbak (eski) Nazırı Ernest Veberman 

tarafından imzalanmıştı.956  

Muahedenamenin içeriğine ve onaylanması sürecine bakılacak olursa;  

Türkiye ile Estonya arasında imzalanan Ticaret ve Seyrüsefain 

Muahedenamesinin maddeleri, 12 Mart 1928 tarihli, ticaret ve seyrüseferin 

mukavelesinin hükümlerine benzerlik gösterse de bazı farklılıklar mevcuttu. Zaten 12 

Mart 1928 tarihindeki sözleşme 18 Ağustos 1929 tarihinde iptal edildiği için yeni bir 

antlaşma yapılmıştı. Bu nedenle maddeler arasında benzerlikler olsa da bazı farklar da 

bulunmaktaydı. 
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Türkiye ile Estonya arasındaki 16 Eylül 1929 tarihli 27 maddelik ticaret ve 

seyrüsefain antlaşmasının birinci faslında, ilk 10 madde ile “ikamet” işlemlerine ilişkin 

düzenlemeler yapılmıştı. Sözleşmenin ikinci kısmında ise 11’inci ve 25’inci maddeler 

arasında ticarete ve seyrüsefaine ilişkin düzenlemeler yer almaktaydı.  Bu hükümler 

içerisinde denizciliğe, gemilerin tabi olacağı rejime ayrıca yer verilmekteydi. Birinci 

fasılda, Türk ve Eston vatandaşlarının iki ülkede ikamet etmeleri durumunda tam olarak 

o ülkenin vatandaşı sıfatını kazanmamakla birlikte vatandaş gibi haklara tabi olmasını 

sağlamaya yönelik yapılan düzenlemeleri içermekteydi. Bir Türk vatandaşının 

Estonya’da; bir Eston vatandaşının ise Türkiye’de yerleşik olması durumunda; ikamette, 

mal edinmede, vergilendirmede, yaptığı meslekten elde edilen kazancın 

vergilendirilmesinde, ürettikleri ürünlerin ticaretinde, sahip olduğu taşınmazların 

kamulaştırılmasında, adli işlemlerinde diğer ülke vatandaşı gibi haklara sahip olduğu, bir 

taraf ülkenin, kendi ülke vatandaşlarına uyguladığı rejimden daha ağırına diğer ülkede 

tabi olmayacağı kararlaştırılmaktaydı. Benzer şekilde antlaşmaya, taraf ülkelerin 

vatandaşları gibi tüzel kişiliklerinin de diğer ülkede yerleşik olmaları veya faaliyet 

göstermeleri halinde, iki ülkenin her bir vatandaşı veya müteşebbisinin diğer ülkede, 

ülkelerin kendi kuruluşları gibi mahkemelere başvurabileceği, vergilendirmede yerel 

şirketlerden daha ağır vergilere tabi olmayacağı, daha ağır bir vergi ve gümrük rejime tabi 

olmayacağı belirlenmişti. Sözleşmede iki ülkenin vatandaşlarının diğer ülkede yerleşik 

olan kişinin o ülkenin vatandaşlığına haiz, askerlik ve kamu hizmetine girme gibi 

görevlerde çalıştırılamayacağı belirtilmiştir. Böylece, taraf ülke vatandaşlarından birisi 

diğer taraf ülkede, sadece o ülke vatandaşlığına özgülenmiş kamu hizmetine girme 

durumları kısıtlanarak, vatandaşlık ile mukimlik arasında bir fark oluşturulmuştu. Bu 

hususlar, bir ülkeye gelecek yabancı yatırımın gelmesini ve kalmasını sağlayan 

hükümlerdi. Yabancı yatırımcının, diğer ülkede elde ettiği kazancın nasıl 

verilendirileceğini, kendisine farklı bir muamele yapılıp yapılmayacağını, ticari itilaflarda 
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mahkemeler önünde hakkını arayıp arayamayacağını, elde ettiği menkul ve 

gayrimenkulün elinden alınıp alınamayacağını veya vergilendirme rejiminin nasıl 

olacağını bilmek isteyecektir. Bu çerçevede sözleşme bu hususlara ışık tutmaktaydı.957  

Sözleşme ile iki ülkenin vatandaşlarının karşılıklı olarak diğer ülkedeki yasal 

mevzuat hükümlerine uygun olarak yerleşme, oturma, giriş ve çıkış yapma ve serbestçe 

dolaşma hakkına haiz olduğu kararlaştırılmıştı.958 Ancak bu hakkın kullanılmasını genel 

emniyet ve kamu düzeni açısından gerekli görülmesi halinde taraf devletlerden her biri 

tarafından askıya alma hakkı saklı tutulmuştu. Yine söz konusu maddede bahsedilen 

yerleşme ve oturma işlemleri için yerine getirilmesi gereken mükellefiyetlerle ilgili olarak 

anılan maddenin hükmüne göre akit devlet vatandaşlarının hangisinin diğerine göre daha 

fazla avantaja sahip ise o ülkenin muamelesinden yararlanacakları belirtilmişti.959 

Taraf devletlerden her birinin vatandaşları karşılıklılık esasına göre mevzuat ile 

alakalı olan hükümler istisna kalmak üzere, her türlü menkul ve gayrimenkulün elde 

edilmesinde ve tasarrufunda “en çok kayrılan ülke muamelesine” göre hangi ülkenin 

vatandaşı daha fazla imtiyaza sahip ise diğer ülkenin de bu şartlara tabi olduğu 

belirtilmişti. Elde edilen menkul ve gayrimenkulün, aynı şartlarda yani karşılıklılık 

esasına göre en çok kayrılan ülke vatandaşı muamelesi şartları altında serbestçe satma, 

bağışlama yani dilediği gibi elden çıkarma hususunda tasarrufa sahip olduğu 

belirtilmekteydi. Menkul ve gayrimenkulün aynı şartlar altında tasarruf edilebileceği 

belirtilerek ne surete olursa olsun yerli ülke vatandaşına uygulanandan başka ve daha ağır 

resim ve harç gibi vergiye tabi olmayacakları belirtilmişti. Yani iki ülke vatandaşlarından 
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birinin diğer ülkede elde ettiği menkul ve gayrimenkulün karşılıklılık ilkesine saklanan 

yasal hükümler istisna olmak üzere, tasarrufunun yerli ülke vatandaşına uygulanandan 

başka ve daha ağır vergilendirilemeyeceği belirtilmişti. Ayrıca taraf ülkelerden her birinin 

vatandaşının en çok kayrılan ülke vatandaşıyla aynı şartlar altında kanun ve nizama 

uymak kaydı ile ülkede yerel bir halka veya bölgeye özgülenmiş sanatların icrası 

haricinde, her çeşit sanatsal ve ticari faaliyeti ile her nevi mesleğin icrası hakkına sahip 

olduğu kararlaştırılmıştı. Böylece iki ülke, ülkelerinde mahalli olarak yapılan sanatların 

o ülkede orijinal haliyle devam etmesini amaçlamışlardı.960  

Taraf devletlerin birinin vatandaşı, diğer taraf devlette yürüttüğü sanat ve meslek 

için yerel vatandaşlara tatbik olunan resim, harç ve vergiden daha fazla vergiye tabi 

tutulamayacaktı. Bununla birlikte, yerel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere ürettikleri 

malları serbestçe ihraç edecekleri ve satabilecekleri, bu işlemde mahalli vergi şartları 

dışında yabancı sıfatı ile daha ağır bir vergi yükümlülükleri altına alınamayacakları 

hüküm altına alınmıştı.961  

Antlaşmaya göre,  taraf ülke vatandaşların diğer devlette yerleşik olması halinde, 

askeri hizmetlerden, askerlikten ve bunlara ikame olacak diğer zorunlu hizmetlerden 

muaf oldukları ancak yerel vatandaşa yüklenecek sorumluluklara ve askeri 

gerekliliklerden kaynaklanan müsaderelere tabi olacakları belirtilmişti.  Askerlik ve kamu 

hizmetine girme gibi vatandaşlıkla müstesna olan ve içinde milli duyguları barındıran bu 

tarz hizmetler başka ülke vatandaşlarına zorunlu tutulmamıştı.962 
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 Antlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken Estonya’da mukim olan yani 

Estonya vatandaşının yararlandığı şartlardan yararlanan bir duruma geldiğinde, Eston 

hükümeti kamu yararı görmesi halinde, kanunlardaki saklı hükümler çerçevesinde adil 

bir tazminat ödeyerek araziyi kamu yararı saikiyle istimlak yani kamulaştırabileceği 

belirtilmekteydi. Ayrıca Estonya ve Türkiye vatandaşlarının, diğer ülkede yerleşik olması 

durumunda, malların kanuni ve adli himayesinde yerel halk ile aynı hükümlere tabi 

olacağı, taraflar arasında imzalanacak bir sözleşmeye kadar, mahkeme masrafları ve 

yargılama giderlerinin yerel mevzuata göre belirleneceği, ticari anlaşmazlıklarda 

mahkemelere kolaylıkla müracaat edebilecekleri kararlaştırılmıştı.963 

Taraf ülkelerden birisinde bulunan ve o ülke kanunlarına göre kurulmuş ve özel 

hukuk tüzel kişilerinin (şirketler vb.) diğer taraf devlette de tanınacağı, davalı ve davacı 

sıfatıyla mahkemelere başvurabileceği, yürütülecek icra ile ilgili işlemlerde yerel 

mevzuata tabi olacakları, anılan tüzel kişilerin, diğer ülkedeki yerli şirketlerden daha ağır 

vergilendirmeye tabi tutulmayacağı, bu şirketlerin en çok kayrılan ülke şirketi ile aynı 

şartlara sahip olmak üzere, yerel şirketlerin tabi olduğu şartlar altında yerel mevzuat 

çerçevesinde faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli olan menkul ve gayrimenkullere 

sahip olabileceği konusunda anlaşılmıştı.964 

Görüleceği üzere bu madde ile bir ülkede yatırım yapılmasının ilk şartlarından biri 

olarak etkin ve adil bir yargı ve adil bir vergi sisteminin olmasına yönelik düzenlemeler 

yapılmıştı. Yabancı yatırım, yatırımını yapacağı ülkede, her hangi bir ticari anlaşmazlık 

olduğu durumda, adil bir adli sürecin olduğu ülkeyi tercih edecektir. Yabancı yatırımcı, 

adli sistemde ayrımın olmadığı ve kolayca erişebileceği bir adli sistemin olduğu ülkeyi 
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tercih edecektir.  Bu şartların, yani yatırımın güvenliğini sağlayan adli süreçlerin varlığı 

yabancı yatırımı çeken en önemli faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Keza 

bu madde ile uyuşmazlık çözümünde yabancı menşeili şirketlerin faaliyet gösterdiği taraf 

devletlerden birinde yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda, adli mahkemeler önünde eşit 

muamele göreceği hüküm altına alınarak, yatırımın güvenliği sağlanmıştı.  

Yine yabancı yatırımın gelmesinde önemli bir faktörlerden bir diğeri ise vergi 

rejimiydi. Bu maddeyle iki ülkede kendi menşeili şirketlerinin, diğer akit devlette yabancı 

olmasından maksatlı fazladan vergi yükümlülüklerine tabi olmayacakları hüküm altına 

alınmıştı. Taraf devletlerden birinde, yerleşik özel ve tüzel hukuk kişilerinin, diğer tarafın 

memleketinde sermayesine tarh olunan vergi dışında sermayelerine ve başka ülkelerde 

elde ettikleri sermaye iratlarına vergi tarh olunmayacağı hüküm altına alınarak, çifte 

vergilendirmenin önlenmesine ve şirketin sadece gelire esas sermayesinin 

vergilendirilmesine ilişkin bir hüküm konulmuştu. Yatırımcının menşeine bakılmaksızın 

gelir nerede elde edildi ise o ülkede vergilendirilmesi esas alınmıştı. Taraf devletlerden 

hiç birisi kendi vatandaşları ve ticari işletmeleri lehine, kendisinin diğer akit devletin 

vatandaşlarına ve ticari işletmelerine verdiği haklarını bu bölümde kazandığı imtiyazları, 

ülkelerdeki vasilerine/varislerine ileri süremeyeceği maddede kararlaştırıldığı 

anlaşılmaktaydı.965  

Bu antlaşmayla, taraf devletlerden birindeki beşeri ve sanayi ürünün, bölgesel 

temsili ne olursa olsun, üçüncü ülkelerin benzer ürünlerine uygulanandan daha yüksek 

resim, emsal, harçlar veya herhangi bir başka bir yükümlülüğe tabi tutulamayacağı, yine 

taraf devletlerden birinden diğerine yapılan beşeri ve sınai malların ihracatı üzerindeki 

vergisel hususlarda da aynı muamelenin uygulanacağı kararlaştırılmıştı. Üçüncü bir ülke 

                                                           
965 EDA; Belge No: era0957_005_0000589_00009_t, EDA, Belge No: era0957_005_0000516_00200_t; 

T.C. Resmi Gazete 21/06/1930 tarih ve 1525 sayılı; Antlaşmanın onaylanması hakkındaki 1692 sayılı 

kanuna ilişkin TBMM Tutanağı. 



468 

 

ile eşit muamele görmeye yönelik bir teminatın ithalat ve ihracat resimlerinin tarzına, 

malların antrepoya konulmasına, gümrük aidatı ve usullerine, ithal, ihraç ve transit 

malların gümrük usullerine ait prosedüre tabi olduğu hüküm altına alınmıştı. 966  

Antlaşmanın ilk 11 maddesinde ikamete ilişkin esasalar ele alınmaktaydı. Bu 

maddeler dışında yani antlaşmanın ikinci faslında ticaret ve seyrüsefaine ilişkin hükümler 

yer almaktaydı. Bu çerçevede, antlaşma devletlerden birinin ürettiği tarım veya sanayi 

ürünleri, üçüncü bir ülkeden transit bir şekilde geçerek, antlaşmaya taraf diğer devlete 

ithal edildiği durumda, ürünlerin menşei ülkesinden akit devlete doğrudan ithal 

edildiğinde tabi olduğu vergiden ve gümrük işlemlerinden başka bir vergiye veya daha 

yükseğine ve işleme tabi olmayacağı hüküm altına alınmıştı. Böylece taraf devletlerin 

mallarının diğer akit devlete girişinde doğrudan veya üçüncü ülkeler üzerinden transit 

şekilde ulaşması arasında vergisel olarak bir fark olmayacağı kararlaştırılmıştı. Diğer 

yandan ülkelerden birinde üretilen ve buradan diğer akit devlete ithal edilen toprak 

ürünleri ile sanayi ürünleri için her ne ad adını altında olursa olsun,  ülke içerisinde kabul 

edilen resimler hususunda üçüncü bir devletin aynı ürünleri için uygulanan usulden 

faydalanacağı kararlaştırılmıştı.967  

Antlaşmanın 14’üncü maddesi antlaşma kurulurken iki ülke arasında 

müzakerelerde ısrarcı olunan bir madde idi. Bu maddenin müzakerelerinde ülkelerin 

tarım ve sınai malları ile bunların endüstride aldıkları formların diğer devlete ithalinde 

bir menşei şahadetnamesi istenmesi tartışılmıştı. Bu doğrultuda; taraf ülkelerden birinde 

üretilen bu devlete özgülenen ve buradan diğer akit devlete ithal edilen ürünlere veya 

mallara, bahse konu menşei ülkenin tarım ve sanayi ürünü ile birlikte bunlarda meydana 
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gelen değişiklikler neticesinde (endüstride aldığı form) bu ürünlerin menşei ülkeye ait 

olduğunu gösteren bir belgeyi, bir akit devletten diğer akit devletin talep edebileceği, bu 

menşei şahadetnamesinin ticaret veya ziraat bakanlıklarınca veya diğer yetkili organlarca 

tanzim edileceği, bu şahadetnamelerin taraf devletlerin her birinin kendi konsolosluğunda 

tasdik edilmesiyle karşılıklı olarak elde edecekleri ve posta kargo paketlerinin ülke 

tarafından ticari mahiyet kapsamına alınmadığı sürece menşei şahadetnamesinden muaf 

oldukları belirtilmekteydi. 968 

Görüldüğü, üzere malların hangi ülkeye ait olduğunu gösteren menşei 

şahadetnamelerinin usulüne uygun olarak yetkili merciler tarafından düzenlenmesi 

istenilmişti. Ancak, diplomatik ve konsüller kargo ve postaların menşei 

şahadetnamesinden muaf olduğu kararlaştırılmıştı. Çünkü uluslarasın antlaşmalara göre 

diplomatik kargo ve postalar dokunulmazlığa sahipti. Bu nedenle bunlara menşei 

şahadetnamesi düzenlenmesi bunlara bir ticari mal niteliği kazandıracağından 

gerektiğinde açılarak aranma ve gerektiğinde vergi ve resim ödemesi gibi gümrük 

rejimine tabi tutulabilecekleri anlamına gelmekteydi. Bu ise diplomatik ilişkilerde 

istenilen bir durum değildi. Bu nedenle diplomatik postalar menşei şahadetnamesi 

uygulamasından muaf tutulmuştu. 

Antlaşmayla taraf ülkeler arasında ticaret ve gemiciliğin karşılıklı olmak kaydı ile 

serbest olacağı, bu sebeple iki taraftan birisi tarafından menşei veya gideceği yer, diğer 

akit devlet olan emtianın, ithal veya ihraç veya transit geçişine ilişkin bir yasaklama veya 

kısıtlamanın;  malların geldiği veya gideceği herhangi diğer bir ülke olan -eğer varsa- 

benzer emtiaya aynı şartlar uygulanmadıkça, uygulanamayacağı kararlaştırılmıştı. Bu 

şekilde, diğer ülkede mallara yönelik herhangi bir kısıtlama olmadığı sürece, karşı ülkede 
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de bir kısıtlama olmayacağı belirtilmişti. Ancak bununla birlikte, aynı şartları tesis eden 

yabancı ülkeler arasında keyfi surette işlem tesisine aracı olacak şekilde uygulanmamak 

kaydı ile devletin güvenliğine ilişkin yasak ve kısıtlamalar; genel ahlak ve insani 

mülahazalarla isdar edilen yasak ve kısıtlamalar; silah mühimmat ve savaş malzemesi 

ithaline yönelik kıtlamalar ve yasaklar;  genel sağlığın korunması ile bitki ve hayvan 

sağlığı için tedbirler alınması ile ilgili yasak ve kısıtlamalar; milli değer ve mal varlığının 

korunmasına yönelik yasak ve kısıtlamalar; altın, döviz ve kıymetli evraklara müteallik 

yasak ve kısıtlamalar; devlet tekellerinin kurulması ve çalışması ile ilgili yasaklar ile milli 

ürünlerin üretilmesi ticareti ve satışı hususunda yurt genelinde kurulu müesseselerin 

yabancı işletmecilerin eline geçmesine mani olmak amacıyla getirilen yasak ve 

kısıtlamalar istisna olmak koşuluyla başka bir maksat ile yasaklama ve kısıtlama 

getirilmeyeceği hususunda taraf devletlerin anlaştığı görülmekteydi. Ayrıca tarafların 

açık veya gizli şekilde parasal olarak veya diğer her hangi bir surette destek verilen 

ürünlerin ticaretine yasak veya kısıtlama getirme hakkının olduğu konusunda anlaştıkları 

da görülmekteydi. Ülkelerin ticaretine sübvansiyon yani maddi yardımlarla destek verdiği 

herhangi bir mal için yasaklama getirme hakkını ülkelere vermişti. Çünkü bir ülkenin 

diğer ülkeye sattığı mala yönelik sübvansiyon desteği diğer ülkede aynı malı üreten 

üreticiye göre mutlak ve karşılaştırmalı bir avantaj sağlayacağı için malı daha düşük 

fiyattan satarak, sübvansiyon verilmeyen ülkedeki mala karşı dolaylı bir şekilde haksız 

rekabete neden olabilecekti. İthal edilen mal, ülkede üretilen maldan daha ucuz hale 

geleceği için ülkeler kendi yerli sanayilerini korumak isteyeceklerdi. Bu nedenle 

sübvansiyon alan bir malın diğer ülkeye satışında bir kısıtlamaya gidilebilmesi madde ile 

hüküm altına alınmıştı. 969  
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 Antlaşmada,  taraf ülkeler sahip oldukları insan ve diğer her türlü emtia araç ve 

gerecin uluslararası transit taşımacılığa en uygun güzergahtan geçmeleri hususunda 

karşılıklı olarak, bir birlerine karşı transit geçiş hakkı tanımadığı ve fakat bu hususta 

ülkelerin bir birlerine en ziyade muameleye mazhar millet muamelesi çerçevesinde 

yardımcı olmayı; yine bir ülkenin taşımaya konu olan yükü ve onu taşıyan aracının diğer 

ülkenin sınırlarını transit olarak kat etmesi durumunda herhangi bir idari ve gümrük 

işlemine tabi olmayacağını taahhüt etmişti. Bu durumun, kabı değiştirilmiş veya 

değiştirilmeden antrepoya konulmuş mallara da uygulanacağı belirtilmişti. Söz konu 

maddede, ayrıca bir ülkeye girmesi yasak olan kişi ve malların sokulmayacağı hükme 

bağlanmıştı. Yine, kamu ve devletin emniyetine ilişkin, kanunun ve devletin sağlığına 

veya hayvan ve bitkilerin hastalıktan korunmasına ilişkin ihtiyari tedbirlerin alınması 

gerekçesiyle emtianın ülkeden transit geçişinin yasaklanabileceği kararlaştırılmıştı. 

Böyle bir hüküm ile iki ülkenin üzerinde yaşayan bitkilerde dahil olmak üzere tüm 

canlıları koruma arzusunda olduğu anlaşılmaktaydı. Ülkelerin, emtianın ülkede piyasaya 

verilmediğini ve transit halinde olduğunu kontrol etmesi gerektiği de önemle 

vurgulanmıştı. Böylece bir ülkenin sahip olduğu insan ve emtianın diğer ülkeye 

taşınması hususunda en uygun güzergahı ve rotayı sağlayacakları konusunda ülkeler 

kendilerini taahhüt altına almadıkları görülmekteydi. Ancak, bu hususta en ziyade millet 

muamelesinden faydalandırma hususunda diğer ülkeye taahhüt vermişti. Bu çerçevede 

örneğin Estonya Devleti’nin Finlandiya’ya sağladığı bir insan ve mal transfer 

güzergahından Türkiye’nin de yaralanma imkanı bulunmaktaydı.970  

Sözleşme ile taraf devletlerin demir yolu taşımacılığına ilişkin karşılıklı olarak 

demiryollarında yapılan taşımaya ait, nakliye ücreti, teslim şartları ve genel harç ve 
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resimler gibi işlemlerde en çok kayrılan ülke muamelesini bir birlerine 

uygulayacaklarını taahhüt etmişlerdi.971 

Taraf devletlerin menşeine sahip oldukları Türk ve Eston bandıralı gemi ve 

vapurların tabi olacakları rejime ilişkin olarak, taraf ülkelerden birinin bayrağını taşıyan 

yüklü veya boş olarak diğer devletin limanlarına ve karasularına girecek veya çıkacak 

olan gemiler ile vapur ve sair diğer bineklerin ve gemilerin rotaları neresi olursa olsun 

ve nev’ine bakılmaksızın, milli gemilere yani her bir ülkenin kendi gemilerine 

uyguladığı muameleye tabi olandan başka veya daha yüksek devlet, il, kasaba vb.- ne 

unvanda ve namda olursa olsun-  hiçbir resme ve mükellefiyete tabi olmayacağı 

kararlaştırılmıştı. Böylece örneğin Türk bandıralı bir geminin, Estonya karasularında ve 

limanlarında, Estonya’nın kendi gemilerine uyguladığı muameleye tabi olacağı, ilave 

herhangi bir resim ve gümrük vergisine tabi olmayacağı belirtilmişti. Ayrıca, iki ülkenin 

deniz taşıtlarının taşıdığı yükün menşeine bakılmaksızın tabi olacakları rejim ile ilgili 

olarak, yüklerin geldikleri ve sevk edildikleri yerler neresi olursa olsun, milli bayrak 

altında ithal veya ihraç edildikleri taktirde, tabi oldukları mükellefiyetten başkasına veya 

daha ağırına tabi olmayacakları, bu gemilerde taşınan yoluculara ve bunların bagajlarına 

da aynısının uygulanacağı kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede örneğin Finlandiya’nın bir 

malını alarak, yine Letonyalı ve Litvanyalı yolcularla birlikte Estonya bandıralı bir gemi 

ile İstanbul’a getiren gemiye, yüküne ve içindeki yolcusuna kararlaştırılandan daha 

ziyade bir vergi resim ve rüsum uygulaması olmayacağı kararlaştırılmıştı.972 Bununla 

birlikte bahsedilen bu hükümlerin milli bayrak altındaki kabotaja fok balığı da dahil 

olmak üzere kara sularında yapılan balıkçılığa, kılavuzluk hizmeti ve istihdamına 

                                                           
971 EDA; Belge No: era0957_005_0000589_00013_t, EDA, Belge No: era0957_005_0000516_00203_t; 

T.C. Resmi Gazete 21/06/1930 tarih ve 1525 sayılı; Antlaşmanın onaylanması hakkındaki 1692 sayılı 

kanuna ilişkin TBMM Tutanağı. 
972 EDA; Belge No: era0957_005_0000589_00013_t, EDA, Belge No: era0957_005_0000516_00203_t; 

T.C. Resmi Gazete 21/06/1930 tarih ve 1525 sayılı. Antlaşmanın onaylanması hakkındaki 1692 sayılı 

kanuna ilişkin TBMM Tutanağı. 
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römorkör işletmeciliğine, diğer liman hizmetlerine, devletin milli denizciliğe verdiği 

nakdi yardımlara ve imtiyazlara içdenizlerde ve karasularında uygulanmayacağı 

kararlaştırılmıştı.973 

Taraf devletlerden her birinin diğer ülkeye yolcu ve yük taşıması yaptığı 

vapurların menşeinin nasıl belirleneceğine ilişkin olarak, vapurların ve gemilerin 

tabiiyetine ilişkin her iki taraf devlette yetkili merci tarafından düzenlenecek şahadetname 

ile belirleneceği, taraf devletlerden biri tarafından verilen taşınabilir yük kapasitesine 

ilişkin belge ve diğer belgelerin iki ülke tarafından kararlaştırılan çerçeveye uygun olarak 

yapılacağı belirtilmişti. Taraf ülkelerden birinin bayrağı altında taşıdığı yükler ile birlikte 

diğer akit devletin limanına mallarını tekemmül etmek veya bir kısmını satmak maksadı 

ile gelen gemilerin, geldikleri taraf ülkenin kanunları çerçevesinde hareket ederek 

muhafaza için uygulanan ücretten başka bir ödemeye tabi tutulmaksızın diğer bir limana 

gidecek ihraç amaçlı yüklerini ve mallarını gemide tutup ihraç edebilecekleri hükme 

bağlanmıştı. Bu işlem için taraf devletlerin kendi ülkelerinde belirledikleri nezaret vergisi 

dışında başka bir vergiye tabi olmayacaktı.974  

Antlaşmada sefaine ilişkin bir diğer önemli maddede ise antlaşmaya taraf devletlerin 

birinin sahip olduğu geminin, diğer ülkenin karasularında kaza geçirmesi durumunda 

bunların kurtarılması bunların içindeki yolcu ve yüklerin durumu hükme bağlanmıştı. 

Buna göre maddenin taraf devletlerden birine ait gemi ve diğer taşıtların diğer devlet 

sularında batması veya karaya oturması durumunda gemi ve emtiasının kendi ülkesinde 

aynı durumda olan gemiler için uyguladığı izin ve muafiyetlere tabi olduğu, geminin 

kaptanı ve mürettebatına ve de yolcularına kendi ülkelerinde yerel halka uyguladığı 

                                                           
973 EDA;Belge No: era0957_005_0000589_00013_t, EDA era0957_005_0000589_00014_t, EDA Belge 

No: era0957_005_0000516_00204_t;T.C. Resmi Gazete 21/06/1930 tarih ve 1525 sayılı; Antlaşmanın 

onaylanması hakkındaki 1692 sayılı kanuna ilişkin TBMM Tutanağı. 
974 EDA;Belge No: era0957_005_0000589_00014_t, EDA, Belge No: era0957_005_0000516_00204_t; 

era0957_005_0000516_00205_t, T.C. Resmi Gazete 21/06/1930 tarih ve 1525 sayılı, Antlaşmanın 

onaylanması hakkındaki 1692 sayılı kanuna ilişkin TBMM Tutanağı., 
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hükümleri, yardım ve desteği uygulayacağı, kurtarma resminin ise kurtarma işleminin 

yapıldığı ülkenin mevzuatına göre yapılacağı, karaya oturmuş veya batmış geminin 

malları memlekete ihraç edilmediği sürece gümrük resmîne tabi olmayacağı 

kararlaştırılmıştı. Antlaşmanın bu hükmünün ticarette yaşanabilecek olacak gemi 

kazalarında uygulanacak rejimin de belirlenmesi açısından önemli olduğu 

değerlendirilmişti. Zira böyle bir kazanın yaşanması durumunda anlaşmazlığa 

düşülmeden acil olarak müdahale edilmesi gerekmekteydi. İki ülkenin böyle bir madde 

ile olası bir kaza durumunda izlenecek yol haritasını ve rejimi önceden belirlediği 

görülmekteydi. İki ülke arasında yapılan 2 Haziran 1911’de Vaşington’da tadil edilmiş 

olan 20 Mart 1883 tarihli Paris Uluslararası Sözleşmeni hükümlerinden 

faydalandırmayı taahhüt ettiği hüküm altına alınmıştı. 975  

Türkiye ile Estonya arasında yapılan 16 Eylül 1929 tarihli Ticaret ve 

Seyrüsefain antlaşmasının 25. Maddesi sözleşmenin istisnasını oluşturmaktaydı. Bu 

antlaşmanın, hükümlerinin taraf devletlerden biri tarafından sınır komşusu devletler ile 

yapılan sınır ticareti için kabul edilen veya edilecek muamelelere; gümrük 

birleşmesinden doğan özel izinlere; Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğu egemenliği 

altında iken 1923 senesinde ayrılan devletlerarasındaki gümrük tarifeleri ve diğer ticaret 

malları hakkında şimdi ve gelecekte ihdas edilecek fayda ve özel izinlerin kapsamına; 

Estonya’nın diğer Baltık devletlerine verdiği veya vereceği fayda ve izinlere ile 

Sovyetler Birliği ülkeleri yaptığı mukavelelerle sağladığı avantajlara uygulanmayacağı 

hüküm altına alınmıştı.976  

                                                           
975 EDA; Belge No: era0957_005_0000589_00015_t, EDA, Belge No: era0957_005_0000516_00205_t; 

T.C. Resmi Gazete 21/06/1930 tarih ve 1525 sayılı, Antlaşmanın onaylanması hakkındaki 1692 sayılı 

kanuna ilişkin TBMM Tutanağı. 
976 EDA; Belge No: era0957_005_0000589_00015_t, EDA, Belge No: era0957_005_0000516_00205_t; 

T.C. Resmi Gazete 21/06/1930 tarih ve 1525 sayılı, Antlaşmanın onaylanması hakkındaki 1692 sayılı 

kanuna ilişkin TBMM Tutanağı, 
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Antlaşmamanın tasdikinden bir ay sonra hüküm ifade edeceği; antlaşmanın 

3 sene geçerli olduğu ve bu süre sonunda uygulanmayacağını isteyen taraflardan 

birinin bir sene evvelinden diğer tarafa bilgi vermesi halinde sözleşmenin fesih 

olacağı, aksi halde fesih gününden itibaren 1 yıl daha uzayacağı hükme bağlanmıştı. 

Antlaşmanın, onaylandığına dair teatilerin Ankara’da verilmesi kararlaştırılmıştı. 

Antlaşmayı Türkiye adına Zekai Numan Menemencioğlu; Estonya adına ise 

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu Ernst Veberman imzalamıştı.977  

Antlaşmanın imza protokolünde; Lozan’da ikamet sözleşmesini imzalayan 

devletlere Türkiye’nin verdiği hakların Eston halklarına uygulanmayacağı belirtilmişti. 

Estonya hükümeti 7 numaralı tarifeden üzüm ve incir ve şekerleme için 10 frank gümrük 

vergisi alacak iken Türkiye’de 10b ve 107b tarifelerden Estonya’dan alacağı 

mensucattan yüzde 25 daha az vergi alacağını kararlaştırmıştı.978 

Antlaşmamanın üç ay önceden haber vermek suretiyle her bir taraf numaralarda 

hareket serbestisini elde edebileceği, böyle bir durum olduğu takdirde mevcut ürünler 

en çok kayrılan ülke ilkesinden kaynaklanan rejim uygulanacağı belirtilmiştir. Zira 

böyle bir maddesel fesih olması durumunda bunun tüm maddeler için geçerli 

olmayacağı ayrıca belirtilmiştir.  Yine ihraç esnasında feshedilen resim ve diğer harçlar 

hususunda devletlerarasında en çok kayrılan ülke rejiminin uygulanacağı hüküm altına 

alınmıştı. İhraç edilen müstahsalların yani ürünlerin, hijyenini, sıhhatini ve keyfiyetini 

                                                           
977 EDA; Belge No: era0957_005_0000589_00016_t, EDA, Belge No: era0957_005_0000516_00206_t; 

T.C. Resmi Gazete 21/06/1930 tarih ve 1525 sayılı, Antlaşmanın onaylanması hakkındaki 1692 sayılı 

kanuna ilişkin TBMM Tutanağı. 
978 EDA; Belge No: era0957_005_0000589_00017_t, EDA, Belge No: era0957_005_0000516_00207_t; 

T.C. Resmi Gazete 21/06/1930 tarih ve 1525 sayılı, Antlaşmanın onaylanması hakkındaki 1692 sayılı 

kanuna ilişkin TBMM Tutanağı. 
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denetlerken akit devletlerin kazanılmış tedbirlerini 15’inci maddedeki hükme muhalif 

kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştı.979 

Muahedename için heyet görevlendirmesine bakılacak olursa; 

Türkiye ile Estonya arasında yapılacak olan Ticaret ve Seyrüsefain Antlaşmasında 

Türkiye adına görüşmelere katılarak müzakerelerde bulunmak amacıyla heyet 

görevlendirilmiş, heyette görevlendirilen kişilerin Türkiye adına yetkili oldukları Estonya 

makamlarına iletilmişti. Bu antlaşma, 12 Mart 1928 tarihli Estonya ile Türkiye arasında 

yapılmış ve daha önce iptal edilmiş olan ticaret ve seyrüsefain sözleşmesinin yerini alacak 

olan yeni düzenlemeydi. Bu yeni antlaşmanın müzakerelerinde, Türkiye’nin lehine bazı 

düzenlemelere yer verilmekteydi.  

Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Hükümeti Arasında 16 Eylül 1929 tarihinde 

yapılan Münakit Ticaret ve Seyrüsefain Muahedenamesi TBMM tarafından 1692 sayılı 

kanun ile uygun bulunarak, bu onay kanunu 1525 sayılı ve 21 Haziran 1930 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanmıştı.  Söz konusu 1692 sayılı kanunun birinci maddesinde Türkiye 

Cumhuriyeti ile Estonya Hükümeti arasında 16 Eylül 1929 tarihinde Ankara’da yapılan, 

Ticaret ve Seyrüseferin antlaşmasının Meclis tarafından uygun bulunduğu belirtilmişti. 

Kanunun 2’inci ve 3’üncü maddesinde ise kanunun yayım tarihinde yürürlüğe gireceği 

ve kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştı.980 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 16 Eylül 1929 tarihli ticaret ve seyrüsefain 

antlaşmasının TBMM tarafından onaylandığını bildirmek amacıyla, Estonya Devlet 

Başkanına bir mektup göndermişti. Atatürk bu mektupta;  Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

İle Estonya Cumhuriyeti Devleti karşılıklı dostluk ilişkilerini güçlendirmek istemeleri 

                                                           
979 EDA; Belge No: era0957_005_0000589_00018_t, EDA, Belge No: era0957_005_0000516_00208_t; 

T.C. Resmi Gazete 21/06/1930 tarih ve 1525 sayılı, 1692 sayılı TBMM Tutanağı.  
980 T.C. Resmi Gazete 21 Haziran 1930 tarih ve 1525 sayılı; Türkiye Estonya Ticaret ve Muahedesine 

Tasdikine İlişkin Kanun 
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çerçevesinde, vatandaşlar arasındaki ticari ilişiklerin geliştirilerek yerleşim ilişkilerini 

düzenlemeye yardımcı olacak bir mutabakata varılarak 16 Eylül 1929 tarihli antlaşma 

yapılmasının büyük bir şans olduğu,   bu antlaşmanın 8 Haziran 1930 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisince onaylandığı, antlaşmanın gözetileceğine dair Türk tarafının 

garanti ve söz verdiği, bu sözün imza ile onaylayarak mühür ile tasdik olunduğu 

cümlelerine yer vererek, antlaşmanın gözetileceğine ve uygulanacağına ilişkin olarak 

yazılı taahhütte bulunmuştu. Bu mektup, Dr. Tevfik Rüştü (Aras) ile Gazi Mustafa Kemal 

tarafından imzalanmıştı.981  

Ticaret ve Seyrüsefain Antlaşması’nın onayına ilişkin olarak 16 Eylül 1929 

tarihinde görüşme yapmak için toplanılmış, söz konusu antlaşmanın değişime uygun 

olarak bir araya getirilmiş ve iki ülke meclisleri tarafından kabul edilen antlaşmanın kabul 

edildiğine ilişkin onay metinlerinin Estonya ile Türkiye arasında 18 Nisan 1931 tarihinde 

teati yapılacağı belirtilmişti.982  

Böylece Muahedename, TBMM tarafından 8 Haziran 1930 tarihinde 1692 sayılı 

kanun ile kabul edilmiş, 21 Haziran 1930 tarihli Resmi Gazete’de bu kanun 

yayınlamıştı.983 Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için 18 Nisan 1931 tarihinde iki ülkenin 

antlaşmanın yürürlüğe girmesindeki işlemlerin tamamlanarak antlaşmanın yürürlüğe 

girmesinde bir sakınca görülmediğine dair notaların teatisinin yapılarak, 16 Eylül 1929 

tarihli Türkiye Estonya Ticaret ve Seyrüsefain Antlaşmanın hüküm ifade etmeye 

başlayacağı görülmekteydi.  

Antlaşmanın müzakeresi ve imzası için heyet görevlendirilmesi hususunda; 

Türkiye ile Estonya arasında görüşmeleri devam eden ticaret ve seyrüsefain 

antlaşmasının imzalanması için Dışişleri Bakanlığı’ndan, Başbakanlığa gönderilen 

                                                           
981 EDA, Belge No: era0957_0000589_00020_t; EDA era0957_0000589_00021_t; 
982 EDA, Belge No: era0957_0000589_00020_t; EDA era0957_0000589_00022_t; 
983 T.C. Resmi Gazete, 21 Haziran 1930 tarih ve 1525 sayılı. 
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16/09/1929 tarih ve 732497519 numaralı yazı ile Türkiye ile Estonya arasında yapılaması 

planlanan bir ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının akt ve imzası için Diyarbakır 

Milletvekili, Büyük Elçi ve Sabık Vekili Zekai Beyefendinin birinci murahhas ve 

Hariciye Vekaleti Müsteşarı Menemenli Numan Rıfat Beyefendinin de ikinci murahhas 

olarak görevlendirildiği, söz konusu antlaşmada adı geçenlerin Türkiye adına yetkili 

olduklarını gösteren  “salahıyetnamelerin” yani yetki belgelerinin düzenlenmesi için 

Bakanlar Kurulu kararı alınmasını talep edilmişti.984  Hariciye Vekilliğinin Başbakanlığa 

intikal eden 16 Eylül 1929 tarih ve 73249/519 sayılı bu talebiyle ilgili olarak, 16 Eylül 

1929 tarih ve 8373 sayılı bir yetki kararnamesi hazırlanmıştı. Hazırlanan bu kararnamede; 

Türkiye ile Estonya arasında yapılacak olan, ticaret ve seyrüsefain muahedesinin akit ve 

imzasına Diyarbakır Mebusu Büyükelçi ve Sabık Vekili Zekai Beyefendinin birinci 

murahhas ve Hariciye Vekaleti Müsteşarı Menemenli Numan Beyefendinin ikinci 

murahhas tayini ve salahiyetnamelerinin (yetkilendirilmelerinin) 16/9/929 tarihinden 

muteber olmak (geçerli olmak) üzere ihzarın, İcra Vekilleri Heyetinin 19/9/929 tarihli 

toplantısında kararlaştırıldığı belirtilmişti.985 Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Hükümeti 

arasında imzalanacak ticaret ve seyrüsefain muahedesinin akit ve imzasına Diyarbakır 

milletvekili Büyükelçi ve Sabık Vekili Zekai Bey’in birinci yetkili ve Dışişleri Bakanlığı 

Müsteşarı Menemenli Numan Bey’in ikinci yetkili olarak tayinine ilişkin talebin Bakanlar 

Kurulu’nun 16/9/929 tarih ve 8373 sayılı kararnamesi Başbakanlıktan Dışişleri 

Bakanlığına gönderilmişti.986 

Bunun yanında Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen 18 Şubat 1928 tarihli ve 

32174/112 sayılı bir diğer yazıda da; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ticaret 

Muahedenamesi müzakere ve akdine görevli olan Estonya yetkili heyeti gelmiş 

                                                           
984 BCA; Belge No: 030_0_18_01_02_5_46_020, 16/09/1929 tarih. 
985 BCA; Belge No: 030_0_18_01_02_5_46_020, 16/09/1929 tarih. 
986 BCA, Belge No: 030_0_18_01_02_5_46_020, 16/09/1929 tarih. 
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olduğundan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına görüşmelerde görevlendirilecek olan 

yetkilendirilmiş heyet ile heyetin refakatinde çalışacak memurlar, müşavir ve kâtiplere 

3844 ve 2752 numaralı kararnameler mucibince huzur hakkı ödenmesi teklif edildiği, söz 

konusu talebin Bakanlar Kurulunun 19 Şubat 1928 tarihli toplantısında tetkik edilerek 

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının bünyesinde aynı müşavirlerle bir heyet oluşturularak,  

Ticaret antlaşması yapılması ve mevzu bahis kararnamelerde belirtilen oranda huzur 

hakkı ödemesi yapılmasının 18/02/1928 tarih ve 6203 sayılı kararname ile kabul olduğu 

belirtilmekteydi.987  

 Estonya ile yapılması planlanan ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının 

müzakerelerine katılacak heyet ile bu heyet içinde görev yapacak memurlar belirlenerek 

bunların müzakere yapması için gerekli yetkilendirme ve komisyonda görev aldıkları süre 

boyunca huzur hakkı toplantı başına belli bir ücret) almaları hususları 16/9/929 tarih ve 

8373 sayılı ve 18/02/1928 tarih ve 6203 sayılı kararnameler ile sağlanmıştı.  

 

 

3.4. ERNST WEBERMAN’IN TÜRKİYE’DE BALIKÇILIĞIN ISLAHINA 

KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA GÖREVLENDİRİLMESİ (HAZİRAN 1930) 

 

 

Türkiye’nin eğitimli ve yetişmiş insan kaynağı Birinci Dünya Savaşında ve 

Kurtuluş Savaşında yitip gitmişti. Bu çerçevede, savaş sonrasında, diğer pek çok alanda 

olduğu gibi, Türkiye’de balıkçılığın ıslah edilmesi ve geliştirilmesi için yabancı bir 

uzman çalıştırılması yoluna gidilmişti. Bu çerçevede, Estonya’nın Türkiye’deki 

konsolosu olan Estonyalı Ernst Veberman adlı kişi, Türkiye’de balıkçılığın ıslah edilmesi 

ve yeniden canlanması için, danışman ve uzman olarak görevlendirilmişti. Enst 

                                                           
987 BCA; Belge No: 030_0_18_01_01_027_81_018. 
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Veberman aynı zamanda 1929-1932 yılları arasında Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu 

olarak görev yapmıştı.  

 Bu uzmanın, Türkiye’de çalışması ve çalışmasının karşılığında ücret ödenmesi 

hususunda Bakanlar Kurulu 9606 sayılı ve 21/6/1930 tarihli bir kararname yayınlamıştı. 

Bu kararname ile ücreti bütçenin ecnebi mütehassıslar tertibi olan (E) cetvelinden988 

ödenmek üzere Türkiye’de balıkçılık sektörünün ıslah edilmesi ve yeniden 

kalkındırılması ve canlandırılması amacıyla istihdam edilmezi zorunlu olan Veberman 

için tertip olunan kadronun 1 Haziran 1930 tarihinden geçerli olmak üzere 

uygulanmasının Ekonomi Bakanlığının 21/06/1930 tarih ve 124 sayılı ve Maliye 

Bakanlığının 21/06/1930 tarihli yazı ve mütalaaları üzerine Bakanlar Kurulunca 

Veberman’ın istihdam edilerek ücretinin anılan bütçe tertibinden ödenmesi kabul 

edilmişti.989 

25 Mart 1930 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde “Türk Ocağında Yarınki 

Konferans” başlıklı haberde, Ankara, Türk Ocağı Müdürlüğünde, ekonomik meseleler 

hakkında düzenlenen konferanslardan, üçüncüsünün Perşembe günü saat 6’da Estonya 

Cumhuriyeti Türkiye Başkonsolosu ve sabık Ticaret ve Ziraat Nazırı “M. Ernest de 

Berman” tarafından balıkçılık hakkında bir konferans verileceği, konferansta Türk 

denizlerinin balıkçılık itibariyle önemi, Türkiye’deki balık avlama işlerinin diğer 

memleketlere oranı, Türkiye’de balıkçılığın geliştirilmesi için alınacak tedbirler, 

Türkiye’nin bu işten yılda ne kadar kazanç temin edebileceği konularından ibaret olduğu 

belirtilmişti.990 

                                                           
988 Bütçenin (E) cetveline Yabancı Mütehassıslar Tertibi konulması Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin 

kalkınması için konusunda uzman yabancı uzmanların çalıştırıldığını göstermekteydi. Bu uzmanlardan biri 

de balıkçılık sektörünü ıslah etmek için getirilen Estonyalı uzman Weberman’dı. 
989BCA, Belge No 030_0_18_01_02_12_44_013,  
990 “Türk Ocağında Yarınki Konferans” Hakimiyeti Milliye,  25 Mart 1930, S.3126, s.3. 
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29 Mart 1930 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde “Balıkçılık” başlığıyla Neşet 

Halil tarafından kaleme alınan haberde, Estonya Cumhuriyeti sabık ziraat ve ticaret 

Bakanını Ernst Veberman’ın 26 Mart Perşembe günü Türk Ocağında dünya deniz 

ürünleri üretimi işlerine ait bir konferans verdiği, özellikle deniz ürünleri üretimi işleriyle 

ilgilenen kişiler için çok önemli bir bilgiler ve örneklerin bu haberde verileceği, 

konferansı verenlerin rakamlara dayalı verdikleri bilgilerinin pek az olduğu, yalnız başta 

Norveç olmak üzere, dokuz ülkenin, Estonya, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İtalya, 

İsveç Litvanya ve Yunanistan’ın nüfusu oranına göre beher nüfusa isabet eden balık 

miktarının 338 kilo olduğu, dördüncü derecede üretim yapan Danimarka’da bu toplamın 

beher nüfus için birden 33.9 kiloya indiği belirtilmekteydi.991   

 Haberin devamında, Türkiye’nin karaları kadar deniz alanlarına sahip olduğu 

kendine özgü muhtelif balık çeşitleri olan (8434 kilometre kare) gölleri ve nehirleri 

olduğu, denizlerin özellikle balık çeşitliliği bakımından çok önemli olduğu, bu durumun 

birçok ülkenin toplamından bile daha fazla olduğu ancak üretim bakımından, toplam 

üretimin çok az olduğu, özellikle ihracatının olmadığı belirtilmekteydi.992 

Haberde, eski bir istatistik üzerinden, piyasaya arz edilen balık üretim toplamının 

İstanbul, Karadeniz ve Akdeniz ve göllerden 13 bin ton olmak üzere 39 bin ton olduğu, 

bu rakamın ortalama hesapla kişi başına 2,5 kilo balık oranına isabet ettiği, bu vaziyette 

haber tarihinde Türkiye’deki balık üretiminin dünyada balık üretiminde birinci sırada 

olan Norveç’ten beher nüfusta 335,5 kilo daha az olduğu, hatta balık üretimini gösteren 

yeterli ve sağlıklı verilerin ve üretilen balığın tamamının piyasaya arz edecek bir 

kuruluşun olmamasından dolayı bu miktarın daha fazla bile olabileceği 

belirtilmekteydi.993  

                                                           
991 “Balıkçılık” Hakimiyeti Milliye 29 Mart 1930, S. 3129, s.2. 
992 “Balıkçılık” Hakimiyeti Milliye 29 Mart 1930, S. 3129, s.2. 
993 “Balıkçılık” Hakimiyeti Milliye 29 Mart 1930, S. 3129, s.2. 
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Türkiye’nin, konserveliğe elverişli ve özellikle Avrupa pazarına arz edildiğinde 

önemli kazanç getirecek pek çok balığa sahip olmasına rağmen, gerekli tesis ve ekipman 

olmamasından kaynaklı olarak balıkları konserve yapamadan taze olarak piyasaya sürüp 

satmak zorunda kaldığına, bu durumunda gelecek geliri azalttığına dikkat 

çekilmekteydi.994 

Türkiye’de balıkların, vakitli vakitsiz piyasaya sürülmesinin, Türk balık 

piyasasının, dünya balık piyasası fiyatlarını takip etmesine engel olduğu, özellikle koyun 

eti ile balıketi arasında dikkati çeken bir fark olduğu, örneğin balık etinin 30 kuruş olduğu 

zaman koyun etinin 100 kuruş olabildiği, yine balıketinin 120 kuruş olduğu bir dönemde 

koyun etinin 40 kuruş olabildiği, bu durumun Türkiye için hiç de iyi olmadığı, bu 

dengesizliğin nedeninin ise balık üretiminde ve tedarik zincirinde bu işleri düzenleyen bir 

ticaret otoritesinin olmamasından kaynaklandığı belirtilmekteydi.995 Dolayısıyla, 

üretimin miktarındaki iniş çıkışlar ve tedarik zincirindeki düzensizlikler önceden 

kestirilmesi zor fiyat değişikliklerine neden olabilmekteydi. Bu da piyasalardan istenilen 

gelirin elde edilememesi sonucunu doğuruyordu.  

Yazıda, Türkiye’de balıkçılığın geliştirilmesi için bir teşkilata ihtiyaç duyulduğu, 

bu teşkilatın şu şekilde olması gerektiği; 

A) Balık ticaretini tanzim etmek, balık pazarları, balık depoları, soğuk hava 

mahzenler yapmak, ambalaj, nakliye, işlerini düzenlemek, iç vilayetlere balık 

sevkiyatı için nakliye tarifelerini, ıslah etmek, ne lezzet ne de gıda itibariyle, 

diğer hayvan etlerinden fena olmayan balıketinin tüketimini yönelik 

propaganda yapmak ve balıkçılar kooperatifini kurmak 

                                                           
994 “Balıkçılık” Hakimiyeti Milliye 29 Mart 1930, S. 3129, s.2. 
995 “Balıkçılık” Hakimiyeti Milliye 29 Mart 1930, S. 3129, s.2. 
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B) Balık sanayisini yapmak, balıkları piyasaya farklı şekilde arz etmek ve buna 

ilişkin ön hazırlığı yapmak, konserve ve benzeri yollarla balıkların içi ve dış 

piyasaya bozulmadan arzını sağlamak 

C) Balık avlarını düzenlemek, av ortalamasını motorlu bir hale getirmek,  av 

aletlerini tekemmül etmek, balıkçılık limanları yapmak, balık avını öğreten 

tedrisat, kanun ve diğer düzenlemeleri yapmak, araçların ve kişilerin 

sigortalarını temin etmek 

D) Balık neslinin ticaretinin muhafaza ve inkişafını temin etmek, iç sularda balık 

yetiştirmek, kirli suların temizlenmesi, mevsim dışında balık avının ve balık 

neslini imha eden bomba ve sair şekillerde yapılan av çeşitlerinin 

yasaklanması, komşu memleketlerde balıkçılık anlaşmaları imzalamak 

Gibi görevleri yerine getirecek bir teşkilatın kurulmasının gerekli olduğu, ancak 

Türkiye’de bunların hiç birinin yapılmadığını,  bunların yapılmasının önünde bir engel 

olmadığı, bu yapının kurulmasının çok bir güç ve ekonomik kaynak gerektirmediği, 

yetenekli birkaç uzman kişinin bu işleri kısa sürede yerine getirebileceği 

belirtilmekteydi.996 

 Haberde ayrıca, Estonya’da balıkçılığın geliştirilmesine ilişkin bazı istatistikler 

verilerek, balıkçılığın nasıl geliştiğine dikkat çekilmekteydi. Bu istatistiklere göre, 

Estonya’nın genel savaştan önce sadece 21 adet gemisi olduğu ve dünya savaşında bu 

sayının 10’a indiği, 1927’de 498 adet motorlu vasıtasının olduğu, 1930’da ise, 1000’den 

fazla olduğu, Estonya’nın 10 senede 100 kat bu sayıyı artırdığı, bu örneğin Türkiye için 

önemli bir misal olduğu ifade edilmekteydi.997 Ekonomi Bakanlığının üretim 

programında, bütün bu işlerin önemle ele alındığının hem konferans veren kişilerden hem 

de çıkan haberlerden anlaşılmakta olduğu, ancak bu mesele çerçevesinde esas önemli 

                                                           
996 “Balıkçılık” Hakimiyeti Milliye 29 Mart 1930, S. 3129, s.2. 
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olanın bu işle ilgili olan kişilerin eğilimlerinin bu iş etrafında yoğunlaşması olduğu, bu 

ilgi artırımın yayınlarla yapılması gerektiği, Türkiye’nin bir ziraat ve kara ülkesi olduğu 

kadar bir deniz ve balıkçılık memleketi olduğu, bu çerçevede şuurlu bir şekilde çalışıldığı 

vakit, her iki durumdan da memnuniyet verici sonuçlar temin edilebileceği, ümitlerin ne 

yalnız denize ne de yalnız tarıma bağlanmasının mecburi olduğu, istenildiği vakit hem 

denizin hem de karanın milli refahı artıran ortak bir kaynak haline gelebileceği,  özellikle 

denizlerden elde edilecek üretimin servetinin oluşan tereddütleri giderecek kadar müspet 

olduğu, Türkiye’nin denizlerinde en güzel havyarı ve en güzel konserveleri yapacak 

özellikte lezzetli ve kaliteli bir balık kaynağına sahip olduğu, bunlardan hakkı ile 

yararlanıldığı vakit, Türkiye’nin hem sanayisini geliştireceği, hayvan yetiştirme 

kabiliyetini kazanmış ve geliştirmiş olacağını hem de Türkiye’yi yabancı devlet 

havyarlarından ve balık konservelerinden kurtulacağı dile getirilmekteydi.998 

 Düzenlenen balıkçılık konferansında “M.Ernest Perman’ın” iyi bir Türk 

milliyetçisi olduğu, tüm Estonya halkı gibi kendisinin de “Turaniyülasıl” bir nesle 

mensup olmaktan çok bahtiyar olduğu, kendisinin “ Türküm ve Türküz” dediği, Türk 

milletinin verimli ve çalışkan bir millet olduğuna inancı olduğu, konferanstaki nutkunda 

söylediği sözlerin, kısa özetinin canlı milliyetperverliğinin heyecanlı bir tezahüratı 

olduğu, bir kuzeyli gibi konuştuğu, büyük din ve cemiyet inkılaplarını, 

milliyetperverliğini daima yüksekte tutarak anlattığı, Turandan gelen insanlardan, 

bunların iptidaî mütekâmil cemiyetlerinden bahsettiği, "İtikatlar değişti, Turanî milletler 

arasında uzun mesafe ayrılıklar oldu, fakat bunların hiç biri bizi hislerimizde birbirinden 

ayırmadı. Millî şarkılarımız müşabehet ve hususiyetlerini muhafaza ettiler, hislerimiz 

daima birbirine bağlı kaldılar, bu gökleri çok eski mazide yaşıyan Türk 

milliyetperverliğinin kuvvetindendir. Gaziyi bu kuvvet yarattı, çöl ortasında Ankara'yı, 
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Ankara'da bu güzel mabedi yapan da budur. Ve ben ilk Estonya'lı olarak bu mabede 

girmek ve burada söz söylemekle bahtiyarım” dediği belirtilmekteydi.999 

Türkiye’de balıkçılığın ıslah edilmesi ve iyi bir seviyeye çıkarılması için Estonyalı 

uzman ve aynı zamanda Estonya’nın Türkiye’deki diplomatik temsilcisi ziraat uzmanı 

Ernst Veberman’ın yaptığı çalışmalar sonucunda; Türkiye’de balıkçılığın geliştirilmesi 

için alınacak tedbirler belirlenmişti. Veberman Türkiye’nin geniş deniz alanlarına sahip 

olduğunu, kendine has balık çeşitleri olduğunu, fakat toplumda balık tüketme eğiliminin 

az olduğunu, balık konserveciliğinin gelişmediği için balıkların uzun süre 

saklanamadığından ihraç edilemediğini, üretimin miktarındaki iniş çıkışların ve tedarik 

zincirindeki düzensizliklerin olduğunu saptamıştı. Bunların çözümü için, balık ticaretinin 

düzenlenmesi, bunun amaçla bir kooperatif veya yetkili bir birim kurulması toplumda 

balık kültürü oluşturulması, balıkların uzun süre bozulmadan saklanması için gerekli olan 

konservecilik, soğuk hava depoları, ambalaj, nakliye, işlerini gibi teknik altyapı 

hizmetlerinin inşa edilmesi, balık avına ilişkin yasal düzenlemeler yapılarak avlanma işini 

daha profesyonel bir biçimde yapılması için gerekli teknik donanımın tesis edilmesi, balık 

neslinin planlı bir şekilde korunması ve planlı bir avlanma yapılması gerektiğini 

belirtmişti. Veberman, çözüm önerileri kapsamında, Türkiye’nin bunu yapabilecek 

potansiyeli olduğu, kaliteli havyar ve konservelerin ihraç malı olabileceği yorumunda 

bulunmuştu. Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğu kadar üç yanı denizlerle çevrili bir ülke 

olduğu için, tarıma alternatif olarak balıkçığında geliştirilmesi, milli gelire olumlu 

yansıyacaktı. Veberman’ın tespitleri ve önerileri bu açıdan da önemliydi. Verberman’ın 

bu tespitleri doğrultusunda atılacak adımlar Türk balıkçılığının gelişmesine yardımcı 

olacak faydalı tespitlerdi. 
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3.5. TÜRKİYE İLE ESTONYA ARASINDA DIŞ TİCARET VERİLERİNİN 

DEĞİŞİMİ (EKİM 1931) 

 

 

Türkiye ve Estonya birbirlerinin ekonomik durumu hakkında, ülkelerdeki 

temsilcilikleri vasıtasıyla kendi ülkelerine belli aralıklarla rapor göndermekteydi. Bu 

bilgiler bazen ülkelerin kendi temsilciliklerinin edindiği bilgiye dayanmaktaydı bazen de 

diğer ülkenin kendisinin ürettiği verilere dayanmaktaydı. Bu kapsamda iki ülke diğer 

ülkenin ekonomik durumunu anlamak ve yapılan ticari antlaşmalara ilişkin bir fikir sahibi 

olmak amacıyla birbirlerinden bazı ekonomik veriler talep etmişlerdi.  

Bu kapsamda, Türkiye’de yürürlüğe giren yasal düzenlemeler nedeniyle, Eston 

makamları ile yapılacak ticaret antlaşmalarına katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye 

tarafından Estonya’dan iki ülke arasındaki ticaret verileri istenmişti. Bu çerçevede, Eston 

makamları Türk makamlarına gönderdiği bir yazı ile bu belgeleri gönderdiklerini 

belirtmişti. Estonya Dışişleri Bakanlığı’ndan, Riga’da, bulunan Türk Büyükelçiliği’ne 

gönderilen 3 Ekim 1931 tarih ve 652-5 sayılı söz konusu yazıda; Türkiye’nin 22 Eylül 

tarihli çıkardığı yasaya atfen Estonya’nın 1929 ve 1930 yıllarına ait dış ticaret durumunu 

gösteren belgelerin iki nüsha olarak Estonya Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği, 

1929 yılındaki, Türkiye ile Estonya arasındaki değişim tutarlarının yani ithalat ve ihracat 

durumunun toplam 29 sayfalık doküman ile gösterildiği belirtilerek, aynı zamanda 

Estonya Dışişleri Bakanının da, Türkiye’nin 1929 ve 1930 yılarına ilişkin olarak ticari 

istatistikilerini görmek arzusunda olduğu belirtilmekteydi.1000 

Estonya’nın, 1929-1930 yıllarına ilişkin olarak Türkiye’den talep ettiği dış ticaret 

verilerinin gönderilmesi hususunda gerekli yardımın yapılacağı, ayrıca Estonya’daki 

gümrük düzenlemeleri çerçevesinde, 1926-1930 yılları arasındaki dış ticaret verilerinin 
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Eston makamlarından tekrar gönderilmesi talebi, Türkiye Cumhuriyeti Riga 

Büyükelçiliği’nden,  Estonya Dışişlerine gönderilen 412 sayılı ve 25 Kasım 1931 tarihli 

yazı ile Estonya makamlarına bildirilmişti. Bahse konu yazıda ayrıca; Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın, bu süre zarfında yabancı veya yerli malların 

statüsünde değişiklikler yapılması durumunda, Estonya’nın gümrük rejiminde herhangi 

bir değişiklik olup olmadığını bilinmek istediği,  son beş yıl içinde Estonya’ya ve Estonya 

ticaretindeki Türk mallarının durumuna bir bakış yapmak istendiği,  bu doğrultuda bilgi 

sunulmak istendiğinde Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğinin her türlü işbirliğine ve yardıma 

hazır olduğu, Bakanlığa sunulmak üzere Estonya’daki son yapılan gümrük 

değişikliklerinin, kapsamı ve güvenilirliğine ilişkin bilgilerin mümkünse Avrupa’da 

geçerli bir dilde hazırlanarak gönderilmesi ve Estonya’nın 1926-1930 yılları arasındaki 

dış ticaret verilerinin sunulması talep edilmekteydi.1001 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 

Bakanlığı’nın daha önce 3 Ekim 1931 tarihli yazı ile gönderilen iki nüsha Estonya dış 

ticaret verileri için Estonya’ya teşekkür edildiği Estonya makamlarına iletilmişti.1002 

Estonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye Cumhuriyeti Riga 

Büyükelçiliği’ne gönderilen 1 Aralık 1931 tarih ve 800-8 sayılı yazıda; Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın 24 Kasım 1931 tarih ve 412 sayılı yazıyla, Estonya 

gümrük rejimindeki muhtemel değişikliklerin yanı sıra 1926-1930 yılları arasında 

Estonya’nın dış ticaret istatistikleri hakkında bilgi istediğinin anlaşıldığı belirtilmekteydi. 

Estonya Devleti, bu talebe cevap olarak, Estonya olarak Türk elçiliğine 20 Temmuz 1931 

tarihinde Estonya Gümrük tarifelerinde geçici bir uygulamaya gidildiği ve bu durumun 

hali hazırda devlet meclisinde görüşülmekte olduğu, Estonya’nın dış ticaret bilgileri 

hakkında Avrupa’da geçerli olan diller arasından sadece Almanca bir yayın yapıldığı 

ancak bu yayının resmi bir yayın olmadığı, yayıncının elinde envanter için kopyalar 
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olduğu,  Bakanlık olarak yayıncıdan, geri ödemeye tabi olmak üzere, Türk 

Büyükelçiliği’ne söz konusu yayınların gönderilmesi ricasında bulunabileceği, aynı 

şekilde 1926-1930 yılları arasında, Estonya’nın dış ticaret istatistiklerinin İstatistik 

Kurumunda yeterli sayıda kopyası olduğu, dilenirse Bakanlık tarafından geri ödeme 

karşılığında, ilgili bürodan Türk Elçiliği’ne göndermesi rica edilebileceği açıklaması 

yapılmıştı.1003 

Bu yazışmalar içerisinde ödenek konusu da önemli yer tutuyordu. Türkiye’nin 

Estonya’nın 1926-1930 yılları arasında Avrupa dillerinden birisi ile yapılmış bir yayını 

temin etmesi için özel bir yayıncıda olan Almanca nüshası ile Estonya Devlet İstatistik 

Bürosundan Estonca bilgilerin temini için elçilikte ödenek bulunmaya çalışılmaktaydı. 

Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyetinin, Riga Büyükelçiliği tarafından Estonya 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına gönderilen 3 Aralık 1931 tarih ve 420 sayılı yazıyla, 

Türkiye Cumhuriyetinin temsilcisi olarak Riga Büyükelçiliği’nin Estonya Dışişleri 

Bakanlığı’nın 1 Aralık 1931 tarih ve 800-8 sayılı yazısında belirtilen yayınevi ile istatistik 

bürosunun yayınları hakkındaki bilgilerinde Büyükelçilik adına gerekli yayınların temin 

edilmesi için talepte bulunulduğunun öğrenilmesinden mutluluk duyulduğu, ancak 

elçiliğe tanınan kredi ve ödenek miktarının şu an için yeterli olmadığı, bu nedenle 

Bakanlık ile ödenek talebinde bulunulduktan sonra söz konusu ödenek gelene kadar bahse 

konu yayınların alınmasının ertelenmesi gerektiği, ancak Estonya makamlarının istediği 

Türkiye’nin dış ticaret verilerinin Bakanlık tarafından gönderildiği ve ulaşır ulaşmaz 

Eston makamlarına gönderileceği bildirilmişti.1004 

 Türk makamlarının, Estonya’nın 1926-30 yılları arasındaki ticaret verilerini 

temin için Türk Büyükelçiliğinin ödenek bulunmadığını Estonya’ya bildirmesi üzerine, 

                                                           
1003 EDA Belge No: era0957_005_0000630_00007_t 
1004 EDA Belge No: era0957_005_0000630_00008_t 



489 

 

Eston makamları Riga’da yerleşik Türk Büyükelçiliği’ne bir yazı göndererek, 3 Aralık 

1931 tarih ve 420 sayılı notada yeterli ödenek olmadığı için Eston ekonomisi ve dış ticaret 

verileri hakkında yayınlanan Devlet İstatistik Bürosu istatistik yayınları ile özel bir yayın 

evinden piyasaya sürülen Almanca yayının ödenek bulunmadığı için alınamayacağının 

anlaşıldığı ifade edilmişti. Bununla birlikte, Estonya İstatistik Kurumunun, dış ticarete 

ilişkin verileri kapsayan yayınları ücretsiz olarak verebileceğinin Estonya Dışişleri 

Bakanlığı’na bildirdiği, diğer yandan Eston ekonomi ve gümrük tarifelerine ilişkin 

Avrupa’da geçerli bir dilde yayınlanan Almanca kitap hakkında ilgili yayın evi ile 

görüşerek ücretin 2 dolar olarak indirilmesinin sağladığı belirtmişti.1005 Bununla ilgili 

olarak Estonya makamları Estonya İstatistik Bürosuna 2 Aralık ve 180 sayılı bir talimat 

göndererek 1926, 1927, 1928, 1929 ve 1930 tarihli dış ticaret verilerinin Ausekla caddesi 

numara 7, Riga’da bulunan Türk elçiliğine gönderilmesi için bir talimat verilmişti.1006 

Türkiye Cumhuriyeti muhtemelen yapılacak antlaşmalara esas olacak bir çalışma 

yapmak için Estonya’nın dış ticaret mallarının ne olduğu, ne kadar ithal edip ne kadarını 

harcadığı gibi hususlarda bazı bilgilere ihtiyaç duymuştu. Bu bilgileri Riga’da bulunan 

Türk Büyükelçiliğinin temin etmesi kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede Riga Büyükelçiliği 

tarafından yazılarla söz konusu kaynakların temin edilmesi istenilmişti. Ancak, Eston 

makamlarından alınan bir cevapta söz konusu istatistiklerin Avrupa’da geçerli bir dil olan 

Almanca yazılmış bir eserin bedeli mukabilince temin edilebileceği belirtilmekteydi. 

Türkiye’nin Riga Büyükelçiliği bu yayınları satın almak için yeterli bütçeye sahip 

olmadığını Eston makamlarına iletmesi üzerine ilgililer söz konusu yayınların İstatistik 

Kurumundan ücretsiz olarak iletilebileceğini ancak Almanca yayın için yayının 2 dolara 

düşürülmesi hususunda yayıncı ile anlaşma sağlandığı belirtilmekteydi. Estonya 
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makamları ise kendi İstatistik bürolarında var olan 1926-1930 yıllarına ilişkin verileri 

göndermişlerdi.  Bu durum, Milli Mücadele döneminden sonra ülkenin kaynaklarının ne 

kadar sınırlı olduğunu göstermekteydi. Almanca basılmış bir eserin alınmasında bile 

sıkıntı yaşanabilmekteydi. Bu zor dönem kendini her alanda göstermekteydi.  

 

3.6. TÜRKİYE İLE ESTONYA ARASINDA İMZALANAN KLİRİNG 

ANTLAŞMASI (13 Mart 1935) 

 

 

Türkiye ile Estonya arasında 1935 tarihinde imzalanan ticaret ve kliring 

antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivlerinde dosya olarak ve belge olarak 

görünmekle birlikte, dosya içeriğinde antlaşmaya ilişkin herhangi bir belgeye 

rastlanamamıştı. Ancak daha sonraki kliring antlaşmalarında 13 Mart 1935 tarihli 

antlaşmaya atıf yapılması ve Türk Devlet Arşivlerinde dosya numarası alması nedeniyle 

bu tarihte bir antlaşmanın var olduğuna kanaat getirilmiş olup, söz konusu antlaşma 

Estonya Devlet Arşivlerinden temin edilerek Türkçeye çevrilmiş, bu noktada bu hususun 

altını çizmenin faydalı olacağı değerlendirilmekteydi. 

Kliring antlaşmasının içeriğine bakılacak olursa; Türkiye ile Estonya arasında 13 

Mart 1935 tarihinde yapılan antlaşmanın maddeleri şu şekildeydi:  

Antlaşmanın birinci maddesinde, Türk Hükümeti’nin aşağıda belirtilen liste (A) 

ya göre sınırları içerisinde, Estonya cevherini/ürünlerini kendi topraklarına ithal etmeyi 

kabul ettiği belirtmekteydi. Antlaşmanın ikinci maddesinde ise, Estonya Cumhuriyeti 

Hükümeti, her bölümde belirtilen sınırlar dahilinde, çizelge (B) de belirtilen Türk kökenli 

ürünlerin topraklarında ücretsiz ithalatına izin verdiğini kabul etmekteydi.1007 
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Antlaşmanın üçüncü maddesinde, ekli (A) ve (B) listelerine ek olarak, bir akit 

tarafın ürünlerinin bir başka tarafın ülkesine ithalatı, her ülkede geçerli olan ithalat 

oranına tabi olacağı kararlaştırılmıştı. Antlaşmanın dördüncü maddesinde, iki ülke 

arasında malların değişiminden kaynaklanan ödemelerin yapılması, aşağıdaki hükümler 

uyarınca Estonya Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası vasıtasıyla 

takas yöntemiyle net bir şekilde gerçekleştirileceği ifade edilmişti.1008 

Antlaşmanın beşinci maddesinde,  Estonya’nın madde 4’te belirtilen kategorideki 

Türk ithalatçısından kaynaklanan meblağın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına 

ödenmesi kararlaştırılmıştı.1009 Maddenin devamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası bu şekilde toplanan parayı Estonya adına açılacak, faiz üretmeyen Fransız Frangı 

olarak ortak bir hesaba yatıracağı, Estonya’da 4’üncü maddedeki kategorilere ait tüm 

Türk ticari borcu, ithalatçı tarafından ödenmesi gereken bedel üzerinden Esti banka 

yatırılacağı, Estonya Bankası’nın da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası adına açılan 

toplanan geliri/krediyi faiz getirmeyen ortak Fransız frank hesabına yatıracağı 

kararlaştırılmıştı.1010 

Antlaşmanın altıncı maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile 

Estonya Bankası kendilerine ödeme yapıldığı zaman birbirlerine bildirim yapacakları, her 

bir makbuz/dekont fayda sağlayacak malike ödeme yapılması için gerekli olan tarih ve 

menşei bilgisini içereceği, hak sahiplerine yapılacak ödeme Estonya’da Estonya Bank, 

Türkiye’de ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılacağı, bu 

ödemelerin 5’inci maddede öngörülen ödemelerin kronolojik sırasına göre ve ortak 

hesapların kullanılabilirliği mevcudiyeti dahilinde yapılacaktı.1011 
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Antlaşmanın yedinci maddesinde ise, antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra 

her iki taraftan ihraç edilecek olan tüm malların, antlaşmanın ekinde yer alan şekilde iki 

kopya halinde hazırlanmış menşe belgelerini de beraberinde getireceği, (A) ve (B) olmak 

üzere iki kısımdan oluşan bu sertifikalardan B kısmı, ithalat yapan ülkenin gümrükleri 

tarafından damgalanarak ilgili tüccara iade edileceği, ilgili tüccarın ödemeyi yapacağı 

kanaldan ulusal ihraç enstitüsüne teslim edeceği, iki merkez bankası, bu sertifikaların 

damgalanmış kısımlarını, antlaşmanın 6’ncı maddesinde öngörülen tahsilat makbuzlarına 

ekleyerek birbirlerine iletecekleri kararlaştırılmıştı.1012 

Antlaşmanın sekizinci maddesine göre; faturaların Fransız frangı olarak 

hazırlanması çerçevesinde; Fransız franklarının Türk lirasına dönüştürülmesi, Türk 

Merkez Bankasının resmi kurları; Estonya kronlarının Fransız frangına 

dönüştürülmesinde ise, Tallinn Borsasında Fransız Frangının ödeme günündeki fiyatına 

dayanılarak gerçekleştirilecekti. Faturaların, Fransız Frangından başka para birimlerinde 

olması durumunda, Fransız Frangına dönüşümü, ihraç eden kurumda yayınlandığı günde 

yerel borsa kotasyonlarına göre gerçekleştirilecekti.1013 

Antlaşmanın dokuzuncu maddesine göre; antlaşmanın sonunda, iki ülkeden 

birinin hesabında bulunabilecek olan kredi bakiyesi, diğer ülkeden malların daha fazla 

ithal edilmesi için tamamen kullanılacaktı.1014 

Antlaşmanın onuncu maddesine göre; antlaşmanın bir yıllık bir süre için geçerli 

olacağı, imzalanmasından on beş gün sonra yürürlüğe gidereceği, iki ay öncesinden fesih 
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ihbarı bildirilmezse, bir yılın bir başka döneminde de antlaşma gereği antlaşmaya varılmış 

sayılacaktı. 13 Mart 1935'te Ankara’da iki kopya halinde yapılarak imzalanmıştı. 1015 

İki ülke arasında antlaşmaya binaen ülkelerin kota tarifelerine göre mallar için 

ithalat ve ihracat kotaları belirtilenmişti. Antlaşmaya göre Türkiye’nin tarife 

numaralarına ve ürünlere göre belirlenen kotalar şunlardı: 

Söz konusu antlaşmaya mündemiç (bağlı, antlaşma ile birlikte hüküm ifade eden) 

ekli (A) listesinde; 324 numaralı tarifede ambalaj kağıdından 30.000kg; 328 numaralı 

tarifeden normal baskı kağıdından 80.000kg, aynı tarifeden yazı kağıdı ile ince baskı 

kağıdından 40.000 kg; 341 numaralı tarifeden 40.000kg karton; 370 numaralı tarifeden 

pamuk ipliği 10.000kg; 418 numaralı tarifeden ağartılmamış yelken bezi; tuval çadırları 

1.200kg; 451 sayılı tarifeden çadır kurmak veya malları kaplamak için yaylar (yapılanlar 

dahil) 9.000kg; 618 numaralı tarifeden kablolu telefon aletleri, telefon santralleri ve 

aksesuarlarından 10.000kg kota belirlenmişti.1016  

Antlaşmaya mündemiç (bağlı) Estonya tarifelerine göre belirlenmiş ekli B 

listesine göre belirlenen kotalar ise;  

7 numaralı tarifeden 50.000 kg meyve kurusu; 8 numaralı tarifeden 8.000 ton 

zeytin; 11 numaralı tarifeden 20.000kg ceviz, nohut, badem ve antep fıstığı; 21 numaralı 

tarifeden 300.000kg tütün; 27 numaralı tarifeden 10.000 kg likörler ve diğer ruhlar; 28 

numaralı tarifeden 10.000kg şarap; 62 numaralı tarifeden 5.000 kg susam; 117 numaralı 

tarifeden 10.000 kg yağlı zeytin, susam, badem, ceviz vb. 124 numaralı tarifeden 185.000 

1kg vallonee ve 15.000kg valeks kota olarak belirlenmişti.1017  
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Söz konusu antlaşmaya ilişkin olarak tarifeler üzerinden belirlenen kotaların 

otomatik olarak yenilenmesi konusunda, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfik 

Rüştü Aras tarafından Estonya Dışişleri Bakanına 13 Mart 1935 tarihinde 512 sayılı bir 

güven mektubu göndermişti. Bu mektupta; 13 Mart 1935 tarihinde imzalanan, Türkiye-

Estonya Kliring Antlaşması’nın 2’inci maddesine atıfta bulunarak, Türk Hükümeti adına 

belirlenen kotaların bitmesi halinde, otomatik olarak ve her hangi bir talep olmaksızın 

yeniden tahsis olacak şekilde olmasında sakınca olmadığı bildirilmişti. Yine bu mektupta, 

Türk Hükümetinin, devlet mülkiyetine maruz kalanlar hariç olmak üzere, Türkiye için, 

Türk menşeli tüm ürünlerde herhangi bir sınırlama veya kısıtlama olmaksızın ücretsiz 

ithalat rejiminin geçerli ortak bir rejim olduğu ifade edilmişti. Bununla birlikte, Estonya 

Hükümeti’nin uygun görülmesi halinde, devlet tekeline tabi olan maddeleri, de bu 

kapsamda kabul etmeyi reddetmeyeceğini bildirilmişti. Yani antlaşma dışında tutulan 

devletin ürettiği mallarında, Estonya’nın istemesi halinde, antlaşma kapsamına 

sokulmasında için bu duruma Türkiye’nin muvafakat ettiğinin Eston makamlarına 

iletilmek suretiyle, antlaşmada bu şekilde bir tadil yapılabileceğine ilişkin bir ibare 

konulmuştu. Bu durum, antlaşmanın kapsamına giren malların genişlemesi manasına 

gelmekteydi.1018  

Antlaşma metninde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak, Estonya Dışişleri 

Bakanı Phillip Kaljot 13 Mart 1935 tarih ve 7937/1 sayılı Türk Dışişleri Bakanı Rüştü 

Aras’a liste (A)’nın otomatik olarak yenileceğine dair bir güven mektubu sunmuştu. Bu 

mektupta “Liste A’da yer alan Estonya mallarına tahsis edilen kontenjanın otomatik 

olarak ve bittiğinde herhangi bir talep olmaksızın yenileneceğinin kendi sorumluluğumda 

olduğunu beyan etmenin benim görevim olduğuna inanıyorum” dediği ilave olarak bu 

mektupta Türkiye’deki Estonya’ya uygulanan ortak rejimin, 1 Nisan - 30 Eylül 1935 
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tarihleri arasında, 17 Şubat 1935 tarihli kota 2/2004 Genelgesi’nde tanımlandığını ve 

sonraki dönemde, genel kabul görmüş kota kararnamesinde ilan edileceğini M. Philip 

Kaljot Dışişleri Bakanı olarak hükümeti adına bildirimde bulunmuştu.1019  

Türkiye ile Estonya arasındaki ticaret ve kliring antlaşmasına 21 Mart 1935 tarihli 

Ulus Gazetesinde “Türkiye-Estonya takas mukavelesi imzalandı” başlıklı (20 Mart 1935 

tarihinde İstanbul’dan telefon ile bildirilen) habere göre; Estonya hükümeti’nin 

Ankara’ya göndermiş olduğu Prag maslahatgüzarı Philip Kaljot’un Türk Ekonomi 

Bakanlığı ile yaptığı temaslardan ve Türk Hükümeti’yle Estonya arasında bir takas 

anlaşması imzaladıktan sonra geri döndüğünden, ayrıca Maslahatgüzarın, Türk ofisi 

ziyaret ederek Türk ihracat malları hakkında izahat aldığından bahsedilmişti.1020 

Estonya ile yapılan ticaret ve kliring antlaşması kapsamında ekli listelerde yapılan 

değişiklikle ilgili olarak, 30 Mart 1935 tarihli Akşam gazetesinde “İstanbul gümrükleri 

başmüdürlüğünden” başlıklı ilanda, 324/328 A. B. C. 341, 370/B/C, 418/A, 451, 618 

tarifelerinden Estonya eşyasını yurda sokmak isteyen tacir ve komisyoncuların ellerinde 

bulunan beyannamelerini 5 Nisan 1935 akşamına kadar ait oldukları gümrüklere ibraz 

etmelerinin menfaatleri gereğince zorunlu olduğu ilan edilmekteydi.1021 Böylece iki ülke 

arasında yürürlüğe giren antlaşma çerçevesinde çıkarılan genelge kapsamında tacirlerin 

yapması gereken işlemler kamuoyu ile paylaşılmıştı. Belirtilen tarifelerdeki 

beyannamelerin 5 Nisan 1935 tarihine kadar gümrüklere bildirmelerinin gerektiği 

belirtilmişti. 

Estonya ile Türkiye arasında yapılan 13 Mart 1935 tarihli kliring antlaşması 

Başvekalet Muamelat Müdürlüğünün 31/03/1935 tarih ve 2/2235 sayılı kararnamesinin 

                                                           
1019 EDA, Belge No: era0957_005_0000842_00011_t, Ayrıca bkz. EK-6; Türkiye İle Estonya Arasındaki 

1935 Tarihli Kliring Antlaşması, 
1020 “Türkiye-Estonya takas mukavelesi imzalandı” Ulus; 21 Şubat 1935, S. 4909, .3. (20 Mart İstanbul) 
1021 “İstanbul gümrükleri başmüdürlüğünden” Akşam 3 Nisan 1935, S. 5909, s.11. 



496 

 

Türkiye ile Estonya arasında 13 Mart 1935 tarihinde Ankara’da imza edilip Hariciye 

vekilliğinin 23/3/935, 28/3/935 tarih ve 3208/193, 5788/204 sayılı tezkereleriyle 

gönderilen, kliring antlaşması ile mektuplarının,  İcra Vekilleri Heyetince 31 Mart 1935 

de tetkik edilerek 28 Mart 1935 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere tasdik edilmesi 

onaylanmıştı. Böylece antlaşmanın, Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı 

anlaşılmaktaydı.1022 

Türkiye, Estonya ile 13 Mart 1935 tarihinde bir kliring antlaşması yani bir takas 

antlaşması imzalanmıştı.  Bu anlamda, kelime anlamı itibariyle denkleştirme veya 

mahsup anlamında kullanılan kliring, dış ticarette malın malla değişimine dayanan bir 

ödeme aracı olarak değerlendirilmekteydi. Şöyle ki, uluslararası ticaretin döviz ile değil 

de karşılıklı mal takası ile yapılarak gerçekleştirilmekteydi.  İki ülke arasında bir kliring 

antlaşması mevcut ise ülkeler arasındaki ithalat ve ihracat işlemleri konvertible bir 

yabancı para kullanılmadan, doğrudan bir ödeme yapılmadan yapılan ithalat ve ihracat 

oranlarına göre mahsup ya da takas yolu ile gerçekleştirilmekteydi. Kliring antlaşması 

imzalayan ülkelerde ithalat yapan kişiler ithalatını gerçekleştirdiği malların bedelini 

kendi ülkelerindeki Merkez Bankası veya kliring ofislerindeki hesaplara ulusal para 

cinsinden belirlenen kurlar çerçevesinde yatırmaktaydı. Merkez bankası da bu kliring 

hesaplarından malı ihraç eden kişilere ihraç ettikleri malların bedelini yine ihraç edilen 

ülkenin ulusal parası cinsinden ödeme yapmak suretiyle ödeme yapılmaktaydı. Eğer 

ithalat ile ihracat arasında bir fark olursa bu fark döviz ile kapatılırdı. Kliring 

antlaşmalarında önemli olan, ülkelerin karşılıklı olarak belirledikleri kotaların birbirine 

yakın olmasıydı. Bir ülke diğerine daha fazla mal satıp daha az mal alırsa bu taraflardan 
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birini memnun etmeyecekti. Bu nedenle antlaşma yapılırken kotalarda olabildiğince iyi 

ayarlama yapılması gerekmekteydi. 1023 

Bu çerçevede, Türkiye Estonya ile yaptığı kliring antlaşmasıyla, Estonya’da 

bulunan ve Türk mallarını ithal eden tacirlerin ithal ettikleri malların bedelini geçerli 

kurdan Eston kronunu Fransız frangına çevirerek Estonya Merkez Bankasına ulusal para 

cinsinden yatırmak suretiyle ödemeyi yapmış olacaktı. Türkiye’den de malı ihraç eden 

tacirler, Türk Merkez Bankasından Estonya’ya sattığı malın bedelini Frank’ın belirlenen 

tarihteki Türk Lirası karşılığından ödemesini alacaktı. Aynı şekilde Türkiye’de bulunan 

tacir Estonya’dan ithal ettiği malın bedelini Merkez Bankasında frank olarak tutulan 

kliring hesabına belirlenen kur üzerinden Türk Lirası olarak ödeme yapacak, Estonya’da 

malı satan satıcı ise Eston Bankasından sattığı malın bedelini tutulan hesabın cinsine göre 

frank olarak ödeme günündeki kur üzerinden Eston kronuna çevrilmek suretiyle Eston 

kronu olarak almaktaydı. Böylece ödemelerde yapılan bu kolaylık ticareti artıran önemli 

bir gelişmeydi.  

 

3.7. TÜRKİYE İLE ESTONYA ARASINDA İMZALANAN TİCARET VE 

KLİRİNG ANTLAŞMALARI (6 HAZİRAN 1937) 

 

 

Türkiye ile Estonya arasındaki 13 Mart 1935 tarihli ticaret ve kliring antlaşması 

imzalandıktan sonra uzatılmış, kota ve tarifelerde nota teatisi ile pek çok defa değişiklik 

yapılmıştı. Ticaretin ve ödemelerin gelişen ve değişen şartlara göre güncellenmesi 

gerekliliği çerçevesinde antlaşmalarda bazı değişiklikler yapılabilmekteydi. Ülkelerin dış 

ticaret ilişkisi hassas bir denge üzerinden gitmekteydi. Ülkeler yaptıkları antlaşmalarla 

kota ve vergi gibi gümrük işlemlerinden mallarını muaf veya istisna tutma yoluna gitmeye 

                                                           
1023 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Güzem Can Yayınları, İstanbul 2007, s.719. 
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çalışmaktaydı. Böylece, ülkeler mallarını gümrük vergisine ve kotalara tabi olmadan veya 

katlanılabilir bir vergi ile diğer ülkeye satma imkanı bulabilmekteydi. Eğer ülkeler 

arasında bir ticaret ve gümrük antlaşması yok ise ülkeler yabancı ülke mallarının kendi 

sınırlarına girmelerine mani olmak üzere kota sınırlamaları veya yüksek gümrük vergileri 

uygulama yoluna giderek ithal edilen malların ülkede üretilen benzer mallardan daha 

yüksek fiyata satılmasını sağlayarak tüketicilerin ülkedeki ithal mala göre daha ucuz olan 

yerli malı tercih etmelerini sağlanabilmekteydi. Böylece ithal malların ülkeye ithali 

azalmış olacak yerli firmaların yaptığı ürünler daha fazla tüketilecek ve yerli endüstri 

dolaylı olarak korunmuş olacaktı. Ancak, tüketiciler yerli ürünlerin ithal ürünlerden daha 

az kaliteli olması halinde yüksek fiyatlarına rağmen ithal mallarını da tercih 

edebilmekteydi. Böyle bir durumda ülkenin uyguladığı kota sınırlamaları ile gümrük 

vergilerinin etkinliği azalabilmekteydi. Kendi ülkesinin mallarına yüksek vergi konan 

ülkeler, bu sefer söz konusu malları aşırı ucuzlatarak adeta “damping”  yaparak, ithal 

edilen malların yerli mallardan daha ucuz veya yakın bir fiyata düşmesini 

sağlayabilmekteydi. Yine ülkeler uluslararası antlaşmalar çerçevesinde kota ve yüksek 

vergi rejimi uygulamaları yapamadıkları zaman, ithal malların ülkeye girişlerinde sağlık 

ve çevresel koşullar ileri sürerek ilave tedbirler, testler, analizler gibi tarife dışı 

görünmeyen engeller uygulamak suretiyle ithal edilen malların ülkeye girmesini 

engelleme yoluna gidebilmekteydi. Ülkeler karşılıklı olarak ticaret yaparken kötü 

ilişkilere sebebiyet vermemek için yapacakları bir ticaret ve kliring antlaşması ile ülkeleri 

arasındaki ticaret ve gümrük rejimini belirleme yoluna gitmekteydi. Bu çerçevede 

Türkiye ve Estonya’da iki ülke arasında ticaretin ve bu ticaretin esaslarının belirlenmesi 

için bir ticaret ve kliring antlaşması yapma yoluna gitmişler, değişen şartlara göre de bu 

antlaşmada ve eklerinde gerekli değişiklikleri karşılıklı uzlaşma yoluyla yapmışlardı.  Bu 

çerçevede 13 Mart 1935 tarihli, sonrasında da 6 Haziran 1937 tarihinde yeni bir ticaret ve 

kliring antlaşması yapılmıştı.  
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3.7.1. Kliring Antlaşmasının Uzatılması (13 Mart 1935 Tarihli) 

 

Türkiye ve Estonya, iki ülke arasında ticaretin ve bu ticaretin esaslarının 

belirlenmesi için bir ticaret ve kliring antlaşması yapma yoluna gitmişler, değişen şartlara 

göre de bu antlaşmaları güncellemişlerdi. Bu çerçevede, yapılan 13 Mart 1935 tarihli 

Türkiye Estonya Ticaret ve Kliring Antlaşması sonrasında, Başbakanlık Kararlar 

Müdürlüğünün 22/04/1937 tarih ve 2/6447 sayılı kararnamesiyle 31/03/1935 tarih ve 

2/2235 sayılı kararnamenin ek olduğu belirtilerek, geçerlilik süresi 28 Mart 1937 

tarihinde biten 13 Mart 1935 tarihli Türkiye Estonya Ticaret ve Kliring Antlaşmasının 

Estonya Hükümeti’nce uzatılmasının talep edildiği anlaşıldığından, antlaşmanın geçmişe 

yürüyerek 28 Mart 1937 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 13 Mart 1935 tarihli 

Estonya ile Türkiye arasında akdedilen kliring antlaşmasının ekleriyle birlikte iki ay 

önceden bildirimde ve ihbarda bulunmadıkça bir yıl müddetle daha kendiliğinden 

devamını teminen bir nota teatisi için Dışişleri Bakanlığına yetki verilmesine ilişkin 

olarak, Dışişleri Bakanlığı’nın 17/04/1937 tarih ve 8124/236 sayılı tezkeresiyle yapılan 

teklifin Bakanlar Kurulunca 22/04/1937 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ile diğer 

bakanların imzalarıyla onandığı görülmekteydi.1024   

Türkiye ile Estonya arasında geçerliliği 28 Mart 1937 tarihinde sona erecek olan 

13 Mart 1935 tarihli Türkiye ile Estonya arasındaki kliring antlaşmasının Estonya Devleti 

tarafından uzatılmasının talep edilmekteydi. Estonya Devleti’nin bu talebi Türk 

Hükümeti tarafından da kabul edilmek suretiyle; antlaşmanın geriye yürüyerek 

(mekabiline de şamil olmak) yani 28 Mart 1937 tarihinden başlamak üzere söz konusu 

antlaşmanın ekleri ve zeyilnameleri ile birlikte iki ay önceden bildirim yapılmadığı 

müddetçe bundan sonra birer yıl süreyle, kendiliğinden uzaması kararlaştırılmıştı.  

                                                           
1024 BCA, Belge No. 030_0_18_01_02_74_33_002.   
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Söz konusu yetkinin Türk Dışişleri Bakanlığı’na verilmesinden sonra gerekli 

uzatma işlemlerinin yapılmasına ilişkin hazırlıkların yapıldığı esnada Estonya 

Hükümetinin antlaşmanın ekinde bulunan kotalarda bazı değişiklikler yapılması 

hususunda talepte bulunması üzerine, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Başbakanlık’a 

gönderdiği 5 Haziran 1935 tarih ve 12014/348 sayılı yazı ile Bakanlar Kurulu tarafından 

daha önce kabul edilen 22 Nisan 1937 tarih ve 2/6647 sayılı kararname hükümlerine 

uygun olarak 13 Mart 1935 tarihli Türkiye ile Estonya arasındaki kliring antlaşmasının 

yürürlüğünün sona erdiği 28 Mart 1937 tarihinden itibaren uzamasına müsaade edildiği 

esnada,  Estonya Hükümeti anılan antlaşmada bazı indirimler talep ettiği ve bu kapsamda 

müzakere yapmak üzere Ankara’ya yetkilendirdiği bir delege gönderdiği 

belirtilmekteydi. Bu çerçevede, Estonya tarafının talep ettiği anılan antlaşmaya bağlı 

ithalat listelerine bazı ilaveler yapılması yönünde yapılan değerlendirmede Türk tarafının 

da bu yönde değişikliği gerektiren bazı gerekliliklere ihtiyaç duyulduğu belirtilerek 

Estonya’nın talebine olumlu cevap verilmişti. Bu doğrultuda Estonya delegesi ile bu 

kapsamda müzakere yapmak ve yeni metinin imzalanması için Dışişleri Bakanlığı’na 

yetki verilmesi için Bakanlar Kurulundan gerekli kararın çıkması hususunda Şükrü 

Saraçoğlu imzası ile yetki ve müsaade talebinde bulunmuştu.1025 

Dışişleri Bakanlığı’nın, bu talebi Başvekalet tarafından değerlendirilmiş, 

Başvekalet Kararlar Müdürlüğünün 5 Haziran 1937 tarih ve 2/6775 sayılı kararnamesiyle 

13 Mart 1935 tarihli Türkiye ve Estonya arasındaki kliring antlaşmasının bazı hükümler 

ile bu antlaşmaya bağlı ithalat listelerinde gerekli değişiklik ve ilaveler yapılmak üzere 

müzakere yapmak ve yapılacak değişiklere göre hazırlanacak metinlerin imzası için 

Dışişleri Bakanlığı’na yetki verilmesi içi adı geçen Bakanlığın 5 Haziran 1937 tarih ve 

12014/348 sayılı talebinin Bakanlar Kurulu tarafından 5 Haziran 1937 tarihinde kabul 

                                                           
1025 BCA, Belge No. 030_0_18_01_02_75_49_002. 
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edilmişti. Söz konusu antlaşmada Estonya’nın talepleri ve Türkiye açısından da gerekli 

olan kısımlarda değişiklik yapılması hususunda yetki verilmişti.1026  

Söz konusu yetki kararnamesi Başvekâlet Kararlar Müdürlüğü’nün 10 Haziran 

1937 tarih ve 6/2012 sayılı yazısıyla, Dışişleri Bakanlığı’na gönderilerek, 13 Mart 1935 

tarihli Türkiye-Estonya Kliring Antlaşmasının bazı hükümleri ile bu antlaşmaya bağlı 

ithalat listelerinde gerekli değişiklik ve ilaveler yapılmak üzere görüşme yapılması ve 

hazırlanacak metinlerin imzası için Dışişleri Bakanlığı’na yetki verilmesine ilişkin 5 

Haziran 1937 tarih ve 12014/348 sayılı talebin Bakanlar Kurulu tarafından 5 Haziran 

1937 tarih tarihinde kabul edildiği bu çerçevede söz konusu antlaşmada Estonya’nın 

talepleri ve Türkiye’nin çıkarları açısından da gerekli olan kısımlarda değişiklik 

yapılması hususunda Dışişleri Bakanlığı yetkilendirilmişti.1027  

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Başbakanlık’a gönderdiği 5 Haziran 1935 tarih ve 

12014/348 sayılı yazı sözleşmenin uzatılmasının yanında, Estonya tarafının uzatılmasını 

talep ettiği anılan antlaşmaya bağlı ithalat listelerinde bazı ilaveler yapılması talebinde 

bulunduğu talebin, Türkiye tarafından da gerekli bir talep olduğu değerlendirildiği bu 

çerçevede Estonya delegesi ile bu kapsamda müzakere yapmak ve yeni metinin 

imzalanması için Dışişleri Bakanlığı’na yetki verilmesi için Bakanlar Kurulundan gerekli 

kararın çıkması hususunda müsaade talebinde bulunmuştu. Bakanlar Kurulu tarafından 

bu konuda gerekli işlemlerin tesisi için izin verilmişti. Bu durum, Başvekalet Kararlar 

Müdürlüğünün 10 Haziran 1937 tarih ve 6/2012 sayılı yazısıyla, Dışişleri Bakanlığına 

iletilmişti. 

Türkiye ile Estonya arasında hazırlanıp bu kapsamda Hariciye Vekilliğinin 19 

Haziran 1937 tarih ve 13253/397 sayılı tezkeresi ile gönderilen Kliring ve Ticaret 

                                                           
1026 BCA, Belge No. 030_0_18_01_02_75_49_007. 
1027 BCA, Belge No. 030_0_18_01_02_75_49_001. 
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Antlaşmalarının, 28 Haziran 1937 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlar 

Kurulu tarafından 22 Haziran 1937 tarihinde 6948 sayılı kararname ile onanmıştı.1028 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Şükrü Saraçoğlu’nun imzasıyla 

Estonya Dışişleri Bakanlığı’na Eduard Virgo’ya gönderilen 3 Haziran 1937 tarih ve 

11942/521 sayılı yazı ile bildirilerek, Türk Hükümetinin 13 Mart 1935 tarihinde 

Ankara’da imzalanan ve 28 Mart tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Estonya Kliring 

Antlaşması hakkında Mart 1937 tarihinden itibaren 28 Haziran 1937 tarihine kadar 3 aylık 

bir süre için daha geçerli olması hususunda teklifte bulunduğunun teyit edildiği, bu 

çerçevede Hükümeti adına antlaşmanın 28 Mart-28 Haziran 1937 arasında sürdürmeye 

devam edeceğini belirtmekteydi.1029 

13 Mart 1935 tarihli ticaret ve kliring antlaşmasının 28 Mart-28 Haziran 1937 

arasında üç ay süreyle uzatılmasına karar verilmişti. Bu uzatmadan sonra da yine 16 

Haziran 1937 tarihli ve 3632 sayılı Resmi Gazetede 22 Nisan 1937 tarih ve 2/6447 sayılı 

kararnameye ek olarak 6774 sayılı kararname yayınlanmıştı. Bu kararnameye göre 13 

Mart 1935 tarihli ticaret ve kliring antlaşmasının 28 Mart- 28 Haziran 1937 arasında üç 

ay süreyle uzatılmasına karar verilen 13 Mart 1935 tarihli antlaşmanın 3 ay süreyle bir 

kez daha uzamasına ilişkin mektupların tasdik edilmesine ilişkin Hariciye Bakanlığının 

5/6/1937 tarih ve 12015/349 sayılı teklifi kabul edilmişti.1030 

Türkiye ile Estonya arasında devam eden ticari ilişkilerin zaman içerisinde 

değişen şartlara göre revize edilmesi gerekliliği çerçevesinde 13 Mart 1935 tarihli ticaret 

ve kliring antlaşmasının 28 Mart-28 Haziran 1937 arasında üç ay süreyle uzatılmasına 

karar verilmişti. İki ülke kendi iç işleyişinde bu durumu değerlendirerek yetkili organları 

vasıtasıyla anılan antlaşmanın 3 ay daha uzatılmasında mutabakata varmışlardı. Bu geçici 

                                                           
1028 T.C. Resmi Gazete, 09 Temmuz 1937 tarih ve 3652 sayılı, 
1029 EDA, Belge No: era0957_005_0000986_00003_t, EDA, era0957_005_0000986_00005_t 
1030 T.C. Resmi Gazete, 16 Haziran 1937 tarihli ve 3632 sayılı  
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bir durumdu, bu uzatmadan sonra ise 6 Haziran 1937 tarihinde yeni bir ticaret ve kliring 

antlaşması imzalanacaktı. Türkiye ile Estonya arasında 13 Mart 1935 tarihinde imzalanan 

ve 28 Mart 1937 tarihinde sona erecek olan ticaret ve kliring antlaşmasının yeni yapılacak 

ticaret ve kliring antlaşmaları imzalanıncaya kadar iki ülkenin 1935 tarihli ticaret ve 

kliring antlaşmalarına tabi mallarının ticaretinde bir aksama meydana gelmemesi için 3 

ay süreyle uzatılması yoluna gidilmişti. Bu geçici ticaret rejimi 6 Haziran 1937 tarihli 

yeni ticaret ve kliring antlaşmalarının imzalanmasıyla sona ermişti. 

 

3.7.2. Türkiye İle Estonya Arasında 6 Haziran 1937 Tarihli Ticaret ve Kliring 

Antlaşmaları  

 

 

Türkiye ile Estonya arasındaki 13 Mart 1935 tarihli ticaret ve kliring 

antlaşmasının 28 Mart 1937 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, yeni bir antlaşma 

yapılıncaya kadar söz konusu ticaret ve kliring antlaşmasının 3 ay daha uzatılmasında her 

iki devlet anlaşmaya varmıştı. Bu çerçevede değişen şartlara göre revize edilmesi 

gerekliliği çerçevesinde 13 Mart 1935 tarihli ticaret ve kliring antlaşmasının 28 Mart-28 

Haziran 1937 arasında üç ay süreyle uzatılmasına karar verilmişti. Bu geçici bir durum 

sonunda iki ülke arasında 6 Haziran 1937 tarihinde yeni bir ticaret ve kliring antlaşması 

imzalanmıştı. 

Akşam Gazetesinde 1 Haziran 1937 tarihinde “Estonya ile yeni bir ticaret 

anlaşması yapılacak” başlıklı çıkan haberde, Estonya ile yeni bir ticaret antlaşması 

yapılacağı, bunun Türkiye’nin Baltık Devletleri, İsveç ve Norveç ile olan ticari ilişkilerini 

artırabileceği, yakında Estonya ticaret bakanlığı ticaret politikası müdürünün Türkiye’ye 

gelerek antlaşma müzakerelerine başlayacağı, Türkiye ile Estonya arasında ilk ticaret 

antlaşmasının 1929 yılında yapıldığı, Estonya ticaret bakanının, ilk defa 1929’da 
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Türkiye’ye gelerek antlaşmayı imzaladığı, o zamana kadar Estonya’nın Türkiye mallarını 

Almanya vasıtasıyla aldığını, Baltık Devletleri ile ayrı ayrı ticaret antlaşmaları 

yapıldıktan sonra Türkiye ihracat mallarının, Almanya’nın aracılığına (tavassutuna) 

lüzum kalmadan bu devletlere sevk edilebildiği belirtilmişti. 

Fakat bu ülkelerle ticaret antlaşmaları yapıldığı halde, yine de Türk ihracat 

mallarının Almanya’nın aracılık etmesinden kurtulamadığı, mesela; Türkiye tütünlerinin 

gerek Estonya’ya, gerek Lituanya’ya Almanya’dan gönderilebildiği, aracıyı (mutavassıtı) 

kaldırıp, Estonya’nın Türkiye’den daha ucuz tütün alması gerektiği, bunun için de, 

Türkiye ile Estonya arasındaki ticaret münasebetlerini arttırmaktan başka çare olmadığı, 

o günkü şartlara göre, Türkiye - Estonya ticaret münasebetlerinin Türk dış ticaretinde 

istenilen önemde olmadığı, Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından 

yayınlanan istatistiklere göre, 1936 senesinde Estonya’nın Türkiye’den 77.725,00 liralık 

mal aldığı, ihracatın ise 36 bin lira olduğunun altı çizilmişti. 

Haberin devamında, Estonya’dan Türkiye’nin aldığı eşyalar arasında yelken ve 

çadır bezleri, biraz da pamuk ipliği bulunduğu, hâlbuki Estonya’dan daha çok eşya 

alınabileceği, Estonya’da kâğıt sanayiinin, diğer Baltık memleketlerinde olduğu gibi, 

birinci planda olduğu, her nevi matbaa kâğıtlarını Estonya’dan almanın mümkün olduğu, 

bundan başka Estonya’da telgraf telleri, telgraf ve radyo makineleri yapan fabrikalar da 

bulunduğu, 1929 yılında Türkiye’ye gelen Estonya ticaret bakanının, gazetecilere verdiği 

beyanatında, bu mallara mahreç (pazar) aradığından bahsettiği ifade edilmişti. 

Söz konusu makalede, Türkiye’den Estonya’ya satılabilecek eşyaların arasında, 

tütün, susam, üzüm, kuru meyveler, kayısı, zerdali armut gibi meyveler olabileceği, 

Estonya ile Türkiye arasında takas usullerine göre, bir ticaret sözleşmesi olduğu, doğal 

olarak da yeni yapılacak ticaret antlaşmasının da, bu usuller dairesinde tanzim edileceği, 

Estonya’nın Türkiye’ye satmak istediği eşyalara ülkede ihtiyaç olduğu, zira telgraf telleri, 
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telgraf, telsiz ve radyo makinelerinin dışarıdan alındığı ve Türkiye’de bunları yapacak bir 

endüstri kurulmadığı için bu malların alıcısının Türkiye olabileceği, bu ürünlerin arasına 

matbaa kağıdının da konulabileceği, iki ülke arasında ticaret ilişkilerin artması için, iki 

ülkenin kendilerinde olmayan, yapılamayan eşyayı birbirlerine satması gerektiği, Türkiye 

ve Estonya’nın bu konuda uygun şartlara haiz olduğu, bu şartlar etrafına, iki ülke 

arasındaki ticaretin gelişme göstereceğine şüphe olmadığı vurgulanmaktaydı. 

Estonya ile olduğu gibi, diğer Baltık ülkeleri ile de Türkiye’nin ticari ilişkilerinin 

artırması gerektiği, yukarıda izah edildiği gibi Baltık ülkeleriyle hatta İsveç ve Norveç ile 

olan Türkiye’nin ticaret münasebetlerinin, Almanya üzerinden yapıldığı, Türk ihracat 

tacirlerinin doğrudan doğruya bu devletlerle iş yapmaları ve oralarda pazar aramak için, 

gerek “Türkofisten” ve gerekse de Türkofisin “İstokholmde” bulunan temsilcisinden bilgi 

almaları gerektiği, örneğin İsveç ve Norveç’in yaş meyve için iyi bir pazar olabileceği, 

çünkü bir önceki yıl İsveç’ten Türk elma ve armutlarına talep başladığı, iki memleket 

arasında, düzenli vapur seferleri olduğu, bunun da, Türkiye’nin İsveç’le olan ticaret 

münasebetlerinin artmasına büyük bir etken olabileceği belirtilmişti.1031  

Makalede de vurgulandığı gibi, Türkiye ile Estonya’nın karşılıklı olarak 

ticaretlerini geliştirmeleri için iki ülke bir potansiyele sahipti. Her iki ülke de, kendi 

ülkesinde olmayan ve ihtiyaç duyduğu malları birbirinden tedarik edebilecek bir ürün 

portföyüne haizdi. Türkiye Estonya’dan çadır ve yelken bezi, kağıt ile telefon ve telgraf 

ekipmanları satın alabilecek; Estonya’da Türkiye’den tütün, üzüm, ceviz, fındık, yaş ve 

kuru meyve satabilecek üstünlüğe sahipti. Bu ürünlerin ticaretinin yapılması ve kurumsal 

bir yapıya kavuşturulması için yeni bir ticaret antlaşmasına ihtiyaç vardı. Bu çerçevede 6 

Haziran 1937 tarihinde bir ticaret birde kliring antlaşması yapılacaktı. Bu antlaşmalar 

                                                           
1031 H.A, “Estonya ile yeni bir ticaret antlaşması yapılacak” Akşam 1 Haziran 1937, S.6688. s.5. 
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aynı tarihte imzalandığı için genelde 1937 tarihli ticaret ve kliring antlaşması olarak 

anılmaktaydı. Fakat aynı tarihte iki adet bir birinden farklı antlaşma bulunmaktaydı.  

 

a)Türkiye ile Estonya Arasındaki Ticaret Antlaşması (06 Haziran 1937) 

 

Türkiye ile Estonya arasındaki 06 Haziran 1937 tarihli Ticaret Antlaşmasının 

amacı Türkiye ile Estonya arasındaki ticari işlemleri ve ilişkileri kolaylaştırarak ticari 

ilişkilerin geliştirilmesiydi. Bu antlaşmanın birinci maddesine göre, antlaşmanın ekli 

(I)’de belirtilmiş Türk Menşeili malların listede her bir madde için tahsis edilen 

kontenjanlar içerisinde, Estonya Devleti’ne ithal edilebileceği belirtilmiş iken 

antlaşmanın ikinci maddesinde ise ekli liste (II)’de sayılmış Estonya menşeili malların 

yine ekli listede belirtilen kontenjanlar çerçevesinde Türkiye’ye satılabileceğini ve her iki 

maddede de ülkelerin karşılıklı olarak iç hukuklarına tabi ithalat rejiminden istisna 

olacakları belirtilmekteydi.1032 Bir diğer deyişle, Türkiye I numaralı cetveldeki ürünleri 

Estonya’ya satabilecek bu satış neticesinde de Estonya’da geçerli olan ithalat rejiminden 

istisna olacaktı. Yine aynı şekilde Estonya’da II numaralı listedeki ürünleri Türkiye’ye 

Türkiye’de uygulanan ithalat rejimine tabi olmadan satabilecekti. Böylece iki ülke diğer 

başka ülkelere uyguladıkları kota, gümrük vergisi gibi ithalat rejiminden muaf olarak ekli 

listelerde belirtilen ürünleri belirtilen miktarlarda birbirlerine satabileceklerdi. 

Antlaşmanın üçüncü maddesinde ise şekli antlaşma ekinde belirtilen menşei 

şahadetnamesi belgelerinin ülkelerdeki yetkili merciler tarafından doldurulacağı ve 

belgelerin B nüshasının gümrük giriş bürolarına tasdik ettirildikten sonra ithalatın 

ödemesinin yapılacağı müesseseye tevdi edeceği kararlaştırılmıştı. Ayrıca antlaşmanın 

                                                           
1032 EDA; Belge No: era0957_005_0001165_00002_t, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 

sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; Komisyon 

Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231 
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28 Haziran 1937 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilerek 6 Haziran 1937 tarihinde 

Ankara’da imzalandığı belirtilmişti.1033 Bu madde, malların menşeinin belirlenerek 

ödeme esnasında bu belgelerin ödeme yerine verilerek satıcıların paralarını alması 

amaçlanmıştı. Çünkü antlaşmanın ekli (I) ve (II) numaralı listelerinde belirlenen malların 

ithalat rejimine tabi olmaksızın satışlarına antlaşmayla izin verilmişti. Bu belirtilen 

malların ve belirtilen kotalarda satışının yapılıp yapılmadığının takibi ve yapılan ticaretin 

ödemesinin yapılması için menşei belgelerinin düzenlenmesi gerekmekteydi. 

Antlaşmanın dördüncü maddesine göre, söz konusu antlaşma ekinde yer alan Liste 

(I)’e göre yani Türk menşeili olup Estonya’ya ithalatı gerçekleşecek olan mallar ve 

kotaları şu şekilde yer almıştır;  

I Sayılı Liste 

6, 2a, 4 numaralı tarifeden taze üzüm portakal 50 ton; 7 numaralı tarifeden kuru 

meyve 200 ton; 8 numaralı tarifeden zeytin 5 ton; 11 numaralı tarifeden ceviz, fındık, 

badem ve fıstık 30 ton; 21,1,2,3 numaralı tarifeden tütün 250 ton; 27,1 a, 2 a numaralı 

tarifeden likörler ve sair müskirat ile 28 numaralı tarifeden şarap 10 ton; 33,1 numaralı 

tarifeden tuz 3.000 ton; 62,4 b, a numaralı tarifeden susam 5 ton;  117,1,2,4 numaralı 

tarifeden zeytin, susam, badem, ceviz, vs. yağları 10 ton; 124,1,2 numaralı tarifeden 

palamut 185 ton; 124,3 numaralı tarifeden palamut hulâsası 15 ton; 179,1 numaralı 

tarifeden pamuk 1.000 ton; 181,1 numaralı tarifeden yün 50 ton;1034 

Söz konusu antlaşma ekinde yer alan liste (II) ye göre yani Eston menşeili olup 

Türkiye’ye ithalatı gerçekleşecek olan mallar ve kotaları şu şekilde yer almıştı; 

                                                           
1033 EDA; Belge No: era0957_005_0001165_00003_t, T.C. Resmi Gazete, 09 Temmuz 1937 tarih ve 3652 

sayılı, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.113; 

Cild3, S.178,418; Cilt 4, S.224-228,231; Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231. 
1034 EDA; Belge No: era0957_005_0001165_00004_t, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 

sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231, Komisyon 

Raporu Cilt 4, s9; Cilt4 s.224;225-227;231. 
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II Sayılı Liste 

281 numaralı tarifeden galalit 25 ton; 286 numaralı tarifeden parke ve kontrplâk 

tahta 50 ton; 324. c. numaralı tarifeden sargılı kağıt 30 ton; 328. a. numaralı tarifeden 

yalnız asgarî % 50 mekanik tahta hamuru ihtiva edenler 80 ton; 328. b. numaralı tarifeden 

yalnız asgarî % 50 paçavra hamuru ihtiva edenler 10 ton; 331 numaralı tarifeden kurutma 

kâğıdından maada 5 ton; 341 numaralı tarifeden karton 40 ton; 370 numaralı tarifeden 

yamuk ipliği 250 ton; 418. a. numaralı tarifeden yelken bezi, çadır bezi (mevaddı saire ile 

mahlut olsun olmasın kasarsız) 1,2 ton; 451 numaralı tarifeden çadır imaline ve eşya 

örtmeye mahsus muşambalar (mamul hale getirilmiş olanlar da dahil). 15 ton;  618 

numaralı tarifeden telli telefon makineleri, telli telefon santralları ve aksamı 25 ton;  666 

numaralı tarifeden İktisadi Vekâletinden evvelden müsaade istihsali ile “695.d 6000 ton”; 

olarak belirlenmiştir.1035 

Bunun dışında aynı antlaşmanın ekinde, antlaşmada belirtilen menşei 

şahadetnamelerinin düzenlenmesine ilişkin bir şablon belirlenmişti. Bu iki nüsha halinde 

düzenlenen belgelerin yetkili otoriteler tarafından düzenlemek koşuluyla B nüshası ticaret 

yapan kişide kalmak suretiyle ithal ya da ihracat işleminin gerçekleştiği yerdeki gümrük 

birimine onaylatılarak, sonrasında ödeme için ibraz edilmesi gereken bir belgeydi.  

Antlaşma Şükrü Saraçoğlu ile E. Virgo arasında 6 Haziran 1937 tarihinde imzalanmış 

ancak antlaşma 28 Haziran 1937 tarihinde hüküm ifade edeceği kararlaştırılmıştı.1036  

Antlaşmanın yapılmasından sonra, 10 Temmuz 1937 tarihli Akşam Gazetesinde 

“Türkiye- Estonya Ticareti –Estonya’ya satacağımız ve Estonya’dan alacağımız mallar 

nelerdir” başlıklı (Ankara 9 Temmuz, telefonla) haberde Türkiye ile Estonya arasında 

                                                           
1035 EDA; Belge No: era0957_005_0001165_00005_t, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 

sayılı;  Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; Komisyon 

Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231 
1036 T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-

227;231 



509 

 

imzalanan ve 28 Haziran’da yürürlüğe girmek üzere Bakanlar Kurulunca tasdik edilen 

ticaret ve kliring antlaşmasına göre, Türkiye’den, Estonya’ya 50 ton taze üzüm ve 

portakal; 200 ton kuru meyve; 5 ton zeytin; 30 ton ceviz, fındık, badem ve fıstık; 250 ton 

tütün; 10 ton likör vesaire müskirat, şarap; 3000 ton tuz; 10 ton zeytin, susam, badem 

vesaire yağları; 185 ton palamut; 15 ton palamut hülâsası; 1000 ton pamuk; 50 ton yün 

için senelik kontenjan verilmiş iken;  Estonya’dan Türkiye’ye girecek malların miktar ve 

cinsleri bakımından 25 ton galamit; 50 ton parke ve kontrplak tahta; 50 ton sargılık kağıt; 

80 ton yalnız asgarî yüzde 50 mekanik tahta hamuru ihtiva eden kağıt; 40 ton yalnız asgarî 

yüzde 50 paçavra hamurunu ihtiva eden kağıt; 5 ton kurutmadan maada kağıt; 40 ton 

karton; 250 ton pamuk ipliği; 25 ton telli telefon makineleri, telli telefon santralları ve 

aksamı; 6000 ton olmak üzere, İktisat Bakanlığı’ndan önceden izin almak suretiyle ile 

ithal edilecek muhtelif eşya olarak belirlendiği belirtilmişti.1037 

 

b)Türkiye İle Estonya Arasındaki Kliring Antlaşması (6 Haziran 1937) 

  

Türkiye ile Estonya arasında 1928 yılında iki ülke arasında ticari ilişkilerden 

kaynaklanan borçların ödenememesi izlenilecek yolların belirlenmesi amacıyla bir kliring 

antlaşması imzalanmıştı. İki ülke arasında ticaret yapılması kadar ülkedeler arası ticareti 

gerçekleştirecek aktörlerin ithalatta ve ihracatta ödeme ve alacaklarını nasıl yapacakları 

da önem arz etmekteydi. Bu nedenle buna ilişkin yaşanacak güven problemi gidermek ve 

uygulamadaki karışıklıkları önlemek amacıyla 13 Mart 1935 tarihli kliring 

antlaşmasından sonra Türkiye ile Estonya arasında 6 Haziran 1937 tarihli yeni bir Kliring 

antlaşması yapılmıştı. Bu kliring antlaşması aynı tarihte yapılan ticaret antlaşması 

                                                           
1037 Türkiye- Estonya Ticareti –Estonya’ya satacağımız ve Estonya’dan alacağımız mallar nelerdir? Akşam 

10 Temmuz 1937, S.6727. s.2. 



510 

 

çerçevesinde ticareti yapılan malların iki ülke arasında ödemesinin yapılması açısından 

önemli bir gelişmeydi ve bu iki antlaşma yani 6 Haziran 1937 tarihli ticaret ve aynı tarihli 

kliring antlaşmaları bir birini tamamlayan iki ayrı düzenlemeydi.  

Söz konusu, 6 Haziran 19367 tarihli kliring antlaşmanın birinci maddesinde; 

Türkiye yapılacak mal ticaretinde, yani ithalatta ödemenin nasıl yayılacağına ilişkin 

bilgiler mevcuttu, bu maddeye göre Türkiye’ye Estonya menşeili ve varışlı mal 

alımlarından kaynaklanan ödemelerin ve borçların Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankasına yatırılacağı ve Merkez Bankasının da parayı,  İngiliz Sterlinine çevireceği, 

Eesti Bank hesabına açacağı faizsiz bir İngiliz Sterlini hesabına yatıracağı belirtilerek 

ödemenin İngiliz Sterlini üzerinden yapılacağını kararlaştırmaktaydı.1038 

Antlaşmanın ikinci maddesinde ise Estonya’ya yapılacak mal ticaretinde, yani 

ithalatta ödemenin nasıl yapılacağı hakkında hüküm bulunmaktaydı. Buna göre, 

Estonya’nın Türkiye menşeili ve varışlı mal alımlarından kaynaklanan ödemelerin ve 

borçlarını Eesti Bankası’na yatırılacağı ve Eesti Bankası’nın da parayı İngiliz Sterlinine 

çevirerek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası adına açacağı faizsiz bir İngiliz Sterlini 

hesabına yatıracağı belirtilerek ödemenin İngiliz Sterlini üzerinden yapılacağı hükme 

bağlanmıştı.1039  

Diğer bir ifadeyle, ilk iki madde de belirtildiği üzere,  ülkeler arasındaki mal 

ithalatında biri için ihraç olan diğeri için ithal olduğu için, ithalatı yapan ülkenin taciri 

satın aldığı malın bedeline gelen faturada yazan İngiliz sterlinin değerine karşılık geldiği; 

Estonya ise Eston kronu olarak, Türkiye ise Türk Lirası olarak yerel merkez bankasındaki 

                                                           
1038 EDA, Belge No: era0957_005_0001164_00001_t; T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 

sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231;Komisyon 

Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231 
1039 EDA, Belge No: era0957_005_0001164_00001_t; T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 

sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231;) Komisyon 

Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231 
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kliring hesabına ödeme yapmak suretiyle malın bedelini ödemekteydi. Bu çerçevede malı 

ihraç eden kişide düzenlediği faturadaki sterlin miktarını ödeme günündeki merkez 

bankasında oluşan Türk Lirası-Sterlin kurundan; Estonya’da ise Kron-Sterlin kurundan 

Türk lirası veya Kron olarak yerli para cinsinden malının bedelini almaktaydı. Burada 

sterlin sadece bir değer birimi olarak kullanılmaktaydı ödemeler bu değere karşılık gelen 

yerli para ile yapılmaktaydı. Antlaşmanın ilk iki maddesinde bu durum açıklığa 

kavuşturulmaya çalışılmıştı. Ayrıca 1935 tarihli kliring antlaşmasında ödemelerde ortak 

para birimi olarak Fransız Frangı kullanılırken 1937 tarihli bu antlaşmada olarak Frank 

yerine İngiliz Sterlinine geçilmişti. Bunun nedeni ise Fransız Frangının dünya genelinde 

değer yitirmesiydi. 

Antlaşmanın üçüncü maddesinde İngiliz Sterlininden Türk Lirasına ve Türk 

Liralarının İngiliz Sterlinine değişimi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ödeme 

günü resmî kurlar baz alınarak; Estonya Kronunun İngiliz Sterlinine ve İngiliz 

Sterlininde,  Estonya kronuna dönüşümünde ödeme günü İngiliz Sterlininin Tallinn 

Borsasındaki rayici esası üzerine yapılacağı, faturalar Türk Lirası, Estonya kronu veya 

İngiliz Sterlinine maada paralarla düzenlendiği takdirde,  bunların İngiliz Sterlinine 

çevrilmesinde ödemenin, malın ihraç edildiği müesseseye ulaştığı günkü Londra’nın 

malûm olan son rayiçlerine göre yapılacağı, hüküm altına alınmıştı. Buna göre, İngiliz 

para biriminin Türk Lirasına, Türk Lirasının da İngiliz Sterlinine değişiminde ödeme 

günündeki resmi rayici üzerinden yapılacağı, Estonya Kronlarının İngiliz Sterlinine, 

İngiliz Sterlininin de Estonya Kronuna çevrilmesinde İngiliz Sterlininin Estonya 

borsasındaki değerinin esas alınacağı, faturaların Türk lirası, Estonya kronu veya İngiliz 

sterlininden başka diğer paralardan biriyle fatura kesilmiş ise bunların İngiliz borsasına 

değişimi ödemenin ihraç yerine vardığı günkü Londra’daki son rayiçlerine göre 
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yapılacağı belirtilmekteydi.1040 Çünkü 6 Haziran 1937 tarihli ticaret antlaşmasıyla 

karşılıklı olarak belirtilene kotlarda ithalat rejiminden muaf olan malların belirtilen 

kotalarda satışının yapılıp yapılmadığının takibi ve yapılan ticaretin ödemesinin 

kontrolünün yapılması için menşei belgelerinin düzenlenmesi gerekmekteydi. 

Antlaşmanın dördüncü maddesine göre iki banka birinci ve ikinci maddeler 

gereğince kendilerine yapılan tediyat (ödeme) kredi ihbarnamelerini ve keza ticaret 

antlaşmasının üçüncü maddesinde verilmiş olan menşe şahadetnamelerinin1041 

damgalanmış (B) nüshalarını birbirine günü gününe vereceklerdi. Bu şahadetnameler 

malların FOB1042 kıymetini muhtevi olacak ve bu şahadetnameler üzerine böylece 

kaydedilmiş olan fiyatlar bir ve ikinci maddeler çerçevesince yapılacak olan tediyat için 

esas olarak kabul edilecekti. Madde de, kredi ihbarnamesinin her birinin hesabına İngiliz 

Sterlini olarak geçirilen miktar için, alınacağı bildirilen paranın, ilgili satıcıya ödemede 

bulunulmasını müsait kılacak tarihin ve menşe kayıtlarını hazır edilmesi gerektiği 

belirtilmek suretiyle kliring sözleşmesinin birinci ve ikinci maddeleri gereğince yapılan 

ödemenin, kredi ihbarnamesinin ve 6 Haziran 1937 tarihli Türkiye-Estonya Ticaret 

Antlaşmasının üçüncü maddesi gereğince mühürlü verilmiş menşei şahadetnamelerinin 

(B) nüshalarını günü güne karşılıklı olarak verecekleri, bu şahadetnamelere FOB 

değerlerinin yazılarak birinci ve ikinci madde gereğince yapılacak ödemelerde üzerinde 

yazılı olan fiyatların esas alınacağı,  ödeme gününde bu kayıtları göstermesi gerektiği 

hüküm altına alınmıştı.1043 

                                                           
1040 EDA, Belge No: era0957_005_0001164_00003_t; T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 

sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; Komisyon 

Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231 
1041 Menşe Şahadetnamesi, bir malın hangi ülkede üretildiğini gösteren bir belge olup, ayrıca malın FOB 

değeri, cinsi, yüklendiği liman tabi olduğu gümrük rejimi v.b. bilgileri de içerebilir.  
1042 “free on board” sözünün ilk harflerinden oluşan kısaltma, fiyatı konusunda alıcı ile satıcı arasında bir 

antlaşmaya varılmış olan malın, alıcını göstereceği gemiye yükleninceye değin gerçekleşecek bütün 

giderlerin satıcıca ödenmesine dayanan bir alışveriş yöntemi, bir malın gemide teslim fiyatı. 
1043 EDA, Belge No: era0957_005_0001164_00003_t; EDA,era0957_005_0001164_00004_t; T.C. Resmi 

Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; 

Cilt 4, S.224-228,231;Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231 
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ve Eesti Bankın kredi ihbarnamesinin 

kabul zamanında Eesti Bank ve Merkez Bankası’nın müşterek İngiliz lirası hesabının 

bakiyesi dahilinde ödeme sırasına göre ödeme yapacağı antlaşmanın beşinci maddesinin 

hükme bağlanmıştı. Ancak altıncı madde ile başvuru sırasına göre ödeme yapılması 

hususuna bir istisna getirilmekteydi.  Buna göre taraflardan birinin menşeine haiz olduğu 

malların diğer ülkede fuar ve sergilerde yapılan satışında, satış bedeli ödeme tarihi 

sırasına uymadan ödeneceği belirtilmişti.1044 Antlaşmada İki ülkenin hükümetlerinin 

kliring usulünü işlemesi için üzerine düşen görevi yerine getireceği belirtilmişti.1045 

Antlaşmanın sekizinci maddesi ile 1935 tarihli iki ülke arasında yapılan kliring 

antlaşması gereğince Fransız Frangı olarak tutulan kliring hesapları, söz konusu 1937 

tarihli antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra iki bankadan biri lehine gerçekleşen 

bakiye antlaşmanın hüküm ifade ettiği günkü Fransız Frangının, İngiliz Sterlinine göre 

Londra’daki rayicince göre değiştirileceği vurgulanmaktaydı.1046 Böylece 13 Mart 1935 

tarihli ticaret ve kliring antlaşmasına göre değişim değeri olarak esas alınan Fransız 

Frangından; 06 Haziran 1937 tarihinde yapılan ticaret ve kliring antlaşmasında İngiliz 

Sterlinine geçilmişti. Ancak Fransız Frangı olarak bakiye veren kliring hesabının da 

İngiliz Sterlini olarak dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı.  

Antlaşmanın dokuzuncu maddesiyle, antlaşmanın fesih edilmesi halinde 

antlaşmadan doğan borçların tasfiyesinde anlaşıncaya kadar ödemeyi kabule devam 

                                                           
1044 EDA, Belge No: era0957_005_0001164_00004_t; T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 

sayılı;  Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; Komisyon 

Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231. 
1045 EDA, Belge No: era0957_005_0001164_00005_t; T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 

sayılı;  Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; Komisyon 

Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231. 
1046 EDA, Belge No: era0957_005_0001164_00005_t, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 

sayılı;  Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; Komisyon 

Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231. 
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edeceği, yeni mal ile ilgili işlemlerde kredi bakiyesi alacak olan tarafın alacak bakiyesi 

tamamen tasfiye olana değin ödemeyi kabul edeceği ifade edilmişti.1047 

Türkiye ile Estonya arasında, aynı gün imza edilen ticaret antlaşmasının ayrılmaz 

bir parçasını (cüz'ü mütemmimini) teşkil ettiği, ticaret antlaşması ile beraber mer’i yete 

gireceği ve ayni müddet için geçerli olacağı hükme bağlanarak antlaşma 6 Haziran 1937 

de Ankara’da, iki nüsha olarak tanzim edilmişti. Antlaşmayı Türkiye adına Şükrü 

Saraçoğlu, Estonya adına ise E. Virgo imzalamıştı.1048 

12 Mart 1935 tarihli Türkiye-Estonya Ticaret ve Kliring Antlaşmasının uzatılarak 

yürürlüğünün süresi böylece uzatılmıştı. Ancak 1937 yılında yapılan son uzatmadan 

sonra 6 Haziran 1937 tarihinde Türkiye ile Estonya arasında yeni bir kliring antlaşmasına 

geçilmekteydi. Bu antlaşma ile yeni bir mal listesi oluşturularak kliring hesaplarında 

Fransız Frank’ından İngiliz Sterlinine bir geçiş yaşanmıştı. Fransız frangının değerindeki 

büyük düşüş nedeniyle, hesaplardaki bakiyenin Sterlin karşısında değerinin korunması 

için İngiliz sterlinine dönülmesine mecbur kalınmıştı.  

 

c) Ticaret ve Kliring Antlaşmalarının Onaylanması (6 Haziran 1937)  

 

Türkiye ile Estonya arasında imza edilen ticaret ve kliring antlaşmalarının tasdiki 

hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri Komisyonu Raporuna (numaralı 1/183 esas 24 kara 

numaralı) bakılacak olursa; Başbakanlık’tan TBMM’ye iletilen 13 Haziran 1939 

                                                           
1047 EDA, Belge No: era0957_005_0001164_00005_t; T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 

sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; Komisyon 

Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231. 
1048 T.C. Resmi Gazete, 09 Temmuz 1937 tarih ve 3652 sayılı; EDA, Belge No: 

era0957_005_0001164_00006_t; T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; Meclis Zabıt 

Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231;) 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 

4, s9; Cil4 s.224;225-227;231. 
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tarihinde 6/3130 sayılı yazıda, Türkiye ile Estonya arasında imzalanan 6 Haziran 1937 

tarihli ticaret antlaşması ile kliring antlaşmaların onaylaması talep edilmişti. TBMM’ye 

sunulan Türkiye ve Estonya arasında 6 Haziran 1937’de imzalanan ticaret ve kliring 

antlaşmalarından biri olan ticaret antlaşması beş maddeden ibaret olup, antlaşma ile iki 

tarafın mallarını antlaşmaya ekli listelerde belirlenen kontenjanlar dahilinde diğerinin 

ülkesine serbestçe ithal etmesine imkan sağlamaktaydı. Taraf devletlerin, diğer taraf 

ülkesinde yürürlükte olan ithalât rejimine müteallik mevzuattan istifade edecekler, bu ve 

ticarî işlemlere ait ödemelerin ayni tarihte imza edilen kliring antlaşması hükümlerine 

göre yapılacaktı. Antlaşma bir yıl geçerliydi, ancak, bitiminden üç ay önce fesih ihbarı 

olunmadığı takdirde birer yıl kendiliğinden uzayacaktı. Kliring antlaşması gereğince, 

ticarî borçlar, ödeme için oluşan kliring hesaplardaki meblâğlarından Türkiye’de, Türkiye 

Merkez Bankası ve Estonya’da, Eesti Bankası üzerinden ödeme yapılacaktı. Bu 

bankaların bu paraları İngiliz sterlinine, tahvilden sonra diğer banka namına açacakları 

bir İngiliz sterlini hesabının alacağına geçireceklerdi. Ancak, daha önce geçerli olan 1935 

tarihli antlaşmada bu hesaplar, Fransız Frangı ile tutulmaktayken, Fransız Frangının 

kıymetini yitirmesi üzerine bu hesapların 1937 tarihli antlaşmada İngiliz Sterlinine 

tahvilinin kararlaştırılmış, Türk Lirası ile Estonya Kronunun İngiliz Sterlinine 

dönüşümünde uygulanacak usuller hakkında antlaşmaya bazı hükümler konulduğu ifade 

edilmekteydi. Ayrıca, antlaşmayla, alacakların düzenletilmesinde malların F.O.B. 

kıymetinin esas alındığı, kliring antlaşmasıyla her iki Hükümet ithalâtçılarını kliring 

usulünü kullanmaya mecbur etmek için gereken tedbirleri alacağı, akit memleketlerin 

birinde, açılacak olan panayır ve sergilerde teşhir edilecek diğer ülke menşeili emtia 

bedellerinin ciro usulüne tâbi olmadan kliring yoluyla ödenmelerin yapılması 

kararlaştırılmıştı.1049 Bu antlaşmaların onaylanması Dışişleri Komisyonu tarafından 

                                                           
1049 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cilt4 s.224;225-227;231; söz konusu tutanağa erişim için bkz. 
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d06/c004/tbmm06004034ss0148.pdf, (26/10/2018). 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d06/c004/tbmm06004034ss0148.pdf
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1/183 esas ve 24 sayılı karar ile uygun bulunarak 28 Haziran 1937 tarihinden itibaren 

geçerli olmaları konusunda 8 Temmuz 1939 tarihli ve 3721 sayılı bir kanun çıkarılarak 

antlaşmalar yasalaşmıştı.1050 

Özetle, iki ülke arasında ticareti geliştiren bir boyuta geçilmiş ve imzaların 

ardından onay süreci de tamamlanmıştı. Bu iki yeni antlaşmanın yürürlüğe girmesi 

sonucunda iki ülke arasında imzalanan 12 Mart 1935 tarihli ticaret ve kliring 

antlaşmalarının uzaması süresi de biterek yeni antlaşmaların hükümleri uygulanmaya 

başlanmıştı. 

 

3.8.TÜRKİYE VE ESTONYA ARASINDAKİ TİCARET VE KLİRİNG 

ANTLAŞMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (6 Haziran 1937) 

 

Türkiye ile Estonya arasında yapılan 12 Mart 1935 tarihli Ticaret ve Kliring 

Antlaşmasında olduğu gibi değişen ekonomik ve siyasi gelişmeler ekseninde 6 Haziran 

1937 tarihli antlaşmalarda da çeşitli şekillerde ve zamanlarda bazı değişiklikler olmuştu. 

Bu değişiklikler genelde antlaşmanın ekli listesindeki kotalarda yapılmıştı.  

Yapılan değişikliklerden biri de 16 Temmuz 1937 tarihli Akşam Gazetesinde 

“ithalat serbestisinin tatbikine başlandı” başlıklı haberde ele alınmıştı. Anılan haberde 

15 Temmuz 1937 tarihinde Gümrükler Başmüdürü Mustafa Nuri ve diğer şube 

müdürlerinin toplanarak ithalat serbestisi kararnamesi için toplantı yaptıkları, yeni 

kararname ile resim hadleri tenzil edilmiş olan eşya için önceden bir antlaşma ile resim 

indirimi kabul edilmiş ise; antlaşmanın temin ettiği resim haddi, kararnamenin kabul 

                                                           
1050 T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; 

Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231;) 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231. 
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edildiği resim haddinden aşağı ise âkit memleketler mallarına antlaşmanın temin ettiği 

resim haddi tatbik olunacağı, ayrıca da, antlaşmanın temin ettiği resim haddi 

kararnamenin kabul ettiği resim haddinden yüksek ise kararnamenin kabul ettiği resim 

haddinden tatbik olunacağı şeklinde karar alındığı belirtilmekteydi. Bu çerçevede 

ithalatta üçüncü grup içerisinde yer alan Estonya ile yapılan ticarette de bu hükümlerin 

dikkate alınacağı belirtilmişti.1051 

Bu doğrultuda, Estonya ile yapılan ticaret antlaşmaları metinlerinde bazı 

değişiklere gidilmesi gerekmekteydi.  Nitekim bu ve benzer, nedenlerle küresel ticaretin 

ve ülkelerin menfaatleri çerçevesinde gelişen şartlar doğrultusunda antlaşmalarda bazı 

değişiklikler yapılmaktaydı. Bu çerçevede 29 Ağustos 1938 tarihinde 6 Haziran 1937 

tarihli ticaret ve kliring antlaşmalarına bir ekli protokol imzalanmıştı. Bahse konu 

antlaşma ve merbut protokolün ekli cetvellerinde bazı değişiklikler yapılmıştı.  

 

 

3.8.1. Antlaşmaya Ekli 29 Ağustos 1938 Tarihli Protokol ve Ekleri  

 

Türkiye ile Estonya arasında yapılan 6 Haziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring 

Antlaşmasından sonra gelişen şartlar ve ticaret dengeleri doğrultusunda Türkiye ve 

Estonya’nın menfaatleri doğrultusunda bu antlaşmaya ekli bir protokol yapılması 

kararlaştırılmıştı. Akşam Gazetesinde 5 Kasım 1937 tarihinde “Yeni ticaret anlaşmaları” 

başlıklı haberde, Türkiye ile Estonya arasında yapılması planlanan ticaret antlaşması için 

Estonya’dan bir heyetin Ankara’ya gelmesinin beklendiği bildirilmişti.1052  

                                                           
1051 “İthalat serbestisinin tatbikine başlandı” Akşam, 16 Temmuz 1937, S. 6733. s.4. 
1052 “Yeni ticaret anlaşmaları” Akşam 5 Kasım 1937, S. 6845. s.5. 
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Yine, Akşam’ın 20 Ağustos 1938 günlü “Estonya ile ticari itilaf” başlıklı 

haberinde (20 Ağustos Ankara, telefonla), Estonya ile Türk Hükümeti arasında yeni bir 

ticaret antlaşması imzalanacağı, bu nedenle antlaşmayı müzakere için görevlendirilen üç 

kişilik Estonya heyetinin Türkiye’ye geldiği, Türkiye-Estonya ticari ilişkilerine dair Türk 

Ofis Başkanı Bürhan Zihni’nin bazı değerlendirmelerde bulunduğu, buna göre Estonya 

ile olan ticaretin diğer kuzey ülkelerinde olduğu gibi gün geçtikçe geliştiği, mevcut 

kliring hesaplarına göre hala Estonya’dan bir miktar Türkiye’nin alacağının olduğu, 

karşılıklı olarak ticareti geliştirecek bir antlaşmanın müzakerelerinin başlayacağı 

belirtilmişti.1053  

Daha önce de belirtildiği üzere, Türkiye ile Estonya arasında 1935 yılında iki ülke 

arasında ticari ilişkilerden kaynaklanan borçların ödenmesinde izlenilecek yolların 

belirlenmesi amacıyla 6 Haziran 1937 tarihinde bir kliring antlaşması imzalanmıştı. İki 

ülke arasında ticaret yapılması kadar ülkeler arası ticareti gerçekleştirecek aktörlerin 

ithalatta ve ihracatta ödeme ve alacaklarını nasıl yapılacağı da önem arz etmekteydi. Bu 

nedenle buna ilişkin yaşanacak güven ve uygulamadaki karışıklıkları önlemek amacıyla 

bu kliring antlaşmasının yapılması, aynı tarihli yapılan ticaret muahedename ile birbirini 

tamamlayan bir adım olarak değerlendirilmekteydi.  

Türkiye ile Estonya arasındaki 6 Haziran 1937 tarihli ticaret ve kliring 

antlaşmanın imza protokolünün de belirtildiği gibi  “ticarî mübadelelerine yeni bir inkişaf 

vermek arzusu ile”  bu ticaret antlaşmasını tadil etmeği kararlaştırmış ve bu çerçevede 

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetiyle Estonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapılmış 

olan protokole göre aşağıdaki maddeler hususunda iki ülke anlaşmaya varmıştı.1054 

                                                           
1053 “Estonya ile ticari itilaf” Akşam 20 Ağustos1938, S.7128, s.2. 
1054 T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; 

Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231;) 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231. 
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Protokolün birinci maddesine göre, bu protokole ekli olan (A) ve (B) listeleri 6 

Haziran 1937 tarihli Türkiye - Estonya Ticaret Antlaşmasına ekli olan ve daha önce 

ayrıntılı olarak belirtilen 1 ve 2 numaralı listeler yerine ikame edileceği hükme 

bağlanmıştı. Bu maddeyle ilgili olan ikinci madde de ise yine bu protokole bağlı (A) ve 

(B) listelerinde sayılmayan malların ve emtianın ithaline veya aynı listelerde belirlenmiş 

olan kontenjanların arttırılmasına ilişkin talepleri taraf Hükümetlerin büyük bir itinayla 

tetkik etmeği taahhüt ettiği ifade edilmişti.1055 

Protokolün üçüncü maddesinde ise; tütünden başka Türk menşeli tarım 

ürünlerinin kontenjanların elverdiği ölçüde Estonya menşeli ürünler ile özel trampa işlemi 

gerçekleşebileceği, bu özel değişimin her iki ülkede geçerli olan usullere ve yetkili 

mercilerinin iznine tabi olacağı,  protokolün geçerli olduğu sırada başlanmış olup 

yürürlükten kalktığı tarihte neticelenmemiş bulunan özel takas işlemlerinin bu protokol 

hükümlerine uygun olarak protokolün sona ermesinden itibaren 6 ay zarfında tasfiye 

edileceği kararlaştırılmıştı. Son olarak protokolün dördüncü maddesinde; Estonya 

menşeli pamuk iplikleri protokole bağlı (B) listesinde mezkûr kontenjanlar haricinde 

ancak hususî takas yolu ile ve Türk menşeli pamuğun ihracına karşılık Türkiye’ye ithal 

olabileceği, protokolün 1 Ekim 1938 tarihinde yürürlük kazanacağı ve 6 Haziran 1937 

tarihli ticaret ve kliring antlaşmalarının bir mütemmim cüzü teşkil edeceği, bu antlaşma 

ile aynı müddet için geçerli olacağı ve antlaşmanın tâbi olduğu aynı şartlar çerçevesinde 

fesih olunabileceği vurgulanmıştı. İki ülke bu hususlarda antlaşmaya bir protokol 

eklenmesinde mutabakata varmıştı. İki nüsha (Fransızca) olarak düzenlenen, bu Protokol 

                                                           
1055 EDA, Belge No Era0957_005_0001175_0002_t; EDA, Belge No Era0957_005_0001175_0003_t; 

EDA, Belge No Era0957_005_0001175_0006_t; T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; 

Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; 148 sayılı Komisyon 

Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231; T.C. Resmi Gazete, 4 Kasım 1938 tarih ve 4054 sayılı;  
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Türkiye adına Esad Atuner Estonya adına ise R. Mickıvitz tarafından 29 Ağustos 1938 

tarihinde Ankara’da imzalanmıştı.1056  

Ekli liste A; 

Ek protokolün A listesi şu şekildeydi: 6,2 a, 4 numaralı tarifeden taze üzüm, 

portakal 50 ton;  7 numaralı tarifeden kuru meyve 300 ton; 8 numaralı tarifeden zeytin 5 

ton; 11 numaralı tarifeden ceviz, fındık, badem ve fıstık 50 ton; 15,4 numaralı tarifeden 

defne yaprağı 5 ton; 21,1,2,3, numaralı tarifeden tütün 350 ton; 27, 1a, 2 a, 28 numaralı 

tarifeden likör ve diğer ispirtolu içkiler, şarap 10 ton; 33,1,2 numaralı tarifeden tuz 3.000 

ton; 50 numaralı tarifeden tabiî sünger 1 ton; 52,1 numaralı tarifeden balmumu 5 ton; 

62,4b a numaralı tarifeden susam 10 ton; 87,1 numaralı tarifeden kitre 10 ton; 116 

numaralı tarifeden afyon (salâhiyettar vekâletin iznine bağlıdır) 0,200 ton; 117,1,2,4 

numaralı tarifeden zeytin, susam, badem ve ceviz yağları vesaire 10 ton; 124,1,2 numaralı 

tarifeden palamut 185 ton; 124,3 numaralı tarifeden valeks (vıaleks)15 ton; 179,1 

numaralı tarifeden pamuk 1.000 ton; 179,3 a numaralı tarifeden kenevir 100 ton; 179,1 

ve 182,1 numaralı tarifeden pamuk ucu ve artığı 100 ton;  181,1 yün numaralı tarifeden 

50 ton;  203 yün halı numaralı tarifeden 1 ton; şeklinde belirtilen tarifelerdeki miktarlarda 

ticaret kotası getirilmişti1057.  

Ekli liste B;  

Ek protokolün B listesi şu şekildeydi: 66 A. hayvani zamk 10 ton; 72 C. 

işlenmemiş deri 50 ton; 106 B C. saf yünlü mensucat 5 ton; 281 galalit ve benzerleri 25 

                                                           
1056 EDA, Belge No Era0957_005_0001175_0002_t; EDA Belge No Era0957_005_0001175_0003_t; 

EDA, Belge No Era0957_005_0001175_0006_t; T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; 

Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; 148 sayılı Komisyon 

Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231; T.C. Resmi Gazete, 4 Kasım 1938 tarih ve 4054 sayılı; 
1057 EDA, Belge No Era0957_005_0001175_0006_t; T.C. Resmi Gazete, 4 Kasım 1938 tarih ve 4054 

sayılı, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; 

Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231 
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ton; 2841058 kereste tahdit edilmemişti, (N. B. Türkiye Gümrük Tarifesinin 328 A ve B 

pozisyonlarına dahil adi matbaa ve ince kâğıtlar için sipariş, verilmeden evvel İktisadı 

Vekâletinin müsaadesi alınacaktı); 285 ve 286 kontrplak, parke plâkajı için tahta yaprak 

ve tahta bağlar 100 ton; 323 C.1059 emtianın tavsifi senelik kontenjan ton selüloz (iktısad 

Vekâletinin müsaadesine bağlıdır).  600 ton; 324 A, C. ambalaj kâğıdı ton; 328 A, B, adi 

ve ince matbaa kâğıdı tahdit edilmemişti (iktisad Vekâletinin iznine bağlıdır); Ex 328 B 

numaralı tarifeden kesilmemiş yazı kağıdı 100 ton; Ex 331 numaralı tarifeden filtre kağıdı 

5 ton; 341 numaralı tarifeden karton 40 ton; 366,367 ve 370 numaralı tarifeden pamuk 

ipliği 55 ton; 377, 378 ve 379 numaralı tarifeden pamuklu mensucat 75 ton; 418A 

numaralı tarifeden yelken bezi, beyaz olmayan çadır bezi (diğer maddelerle mahlut veya 

gayri mahlut) 2 ton; 451 numaralı tarifeden çadır imaline, emtia örtmeğe yarar muşamba 

mamul olanlar dahil) 30 ton; 469 numaralı tarifeden çimento tahdit edilmemişti (iktısad 

Vekâletinin iznine bağlıdır); 497 numaralı tarifeden adi pencere camı 300 ton; 569 H. 

numaralı tarifeden alüminyumdan veya halitalarından mamul eşyalar 10 ton; 618 

numaralı tarifeden telefon âletleri (telli) telefon santralları ve teferruatı 25 ton; 619 

numaralı tarifeden (Radyo) telsiz telgraf âletleri 2 ton; Ex 666 numaralı tarifeden buz 

makineleri ve frigorifikler tahdit edilmemişti (İktisad Vekâletinin iznine bağlıdır); 782 

numaralı tarifeden kasein (Caséine) 5 ton; şeklinde belirtilen tarifelerdeki miktarlarda 

ticaret kotası getirilmişti.1060 

Söz konusu antlaşmaya ilişkin bazı hükümler nota teatisi ile değiştirilmişti. 

Antlaşmaya ilişkin teatiler şu şekilde yer almaktaydı: 

                                                           
1058 Bu müsaadeler G. I. R. Kararnamesi ahkamına tevfikan bu pozisyona dahil emtianın ithali serbest 

bulunduğu müddetçe talep edilmeyecektir. 
1059 Bu müsaadeler G. I. R. Kararnamesi ahkamına tevfikan bu pozisyona dahil emtianın ithali serbest 

bulunduğu müddetçe talep edilmeyecektir. 
1060 EDA, Belge No Era0957_005_0001175_0007_t; EDA Era0957_005_0001175_0008_t;. 17460-2347 

sayılı tamim için,  T.C. Resmi Gazete, 21 Ekim 1938 tarih 4043 sayılı; T.C. Resmi Gazete, 4 Kasım 1938 

tarih ve 4054 sayılı, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı;  Meclis Zabıt Tutanakları, 

Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 

s.224;225-227;231 
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Türkiye ile Estonya arasında imzalanan 6 Haziran 1937 tarihli ticaret ve kliring 

antlaşmasına ekli 29 Ağustos 1939 tarihli Ticaret Protokolünün ekli (B) listesinin 72.C 

ve 73.C pozisyonlarında değişiklik yapılması talep edilmişti. Bu talepte; Dışişleri 

Bakanlığı’nın 15 Kasım 1938 tarih ve 719 sayılı notasına atfen Hükümetinin, Ankara’da 

29 Ağustos 1938 tarihinde Türkiye ile Estonya arasında imza edilen Ticaret Protokolüne 

bağlı B. listesinde yazılı Türk Gümrük tarifesinin 72.C. pozisyonuna tahsis olunan 50 ton 

ham deri kontenjanının 73.C. pozisyonuna da tanınmasına muvafakat edildiğini bildiren, 

mezkûr protokolün mütemmim cüzü oluşturacağını ve mektubun içeriğine Estonya 

hükümetin de muvafakat edip etmediğinin bildirilmesi istenmişti. (Türkiye Elçisi 

Hariciye Nazırı Nuri Batu Tallinn 28 Mart 1939)1061 Bu yazıyla protokolün ekli (B) 

listesindeki 72.C pozisyonuna tanınan 50 ton ham derinin 73.C pozisyonuna da tanınması 

konusunda değişiklik yapılmasının ve bu değişikliğin yapılacağı notaların antlaşmanın ve 

ek protokolün mütemmim cüzü yani ayrılmaz bir parçası olması kaydıyla uygun 

görüldüğü ifade edilmekteydi. 

Estonya makamlarının 29 Ağustos 1938 tarihli protokolün 72.C ve 73.C 

maddelerinde değişiklik yapılması hususunda Estonya Hükümeti’nin mutabık olduklarını 

Türk tarafına bildiren notada: Dışişleri Bakanlığının 15 teşrinisani 1938 tarih ve 719 sayılı 

notasına atıfta bulunarak, 28 Mart 1938 tarihli notaya cevaben, Türk Hükümeti’nin, 

Ankara’da 29 Ağustos 1938 tarihinde Türkiye ile Estonya imzalanan Ticaret Protokolüne 

ekli (B) listesinde yazılı Türk Gümrük tarifesinin 72.C. pozisyonuna tahsis edilen 50 ton 

ham deri kontenjanının 73.C. pozisyonuna da uygulanmasına cevaz verdiğini belirten 

notayı aldıklarını ve Estonya hükümetinin de bu konuda mutabık olduğunu, belirtilen 

                                                           
1061 T.C. Resmi Gazete, 14 Temmuz 1939 tarih ve 4258 sayılı; Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçiliği, 

a.g.e., s.33; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231;148 sayılı 

Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231. 
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pozisyonlarda değişiklik yapılmasında Estonya açısından da bir sıkıntı olmadığı 

belirtilmekteydi. ( Tallinn, 4 Nisan 1939) 1062  

Estonya Hükümeti de 6 Haziran 1937 tarihli ticaret ve kliring antlaşmasına bağlı 

ekli protokolüne merbut listedeki 72.C pozisyonunda olan ham deri kotasındaki artış 

uygulamasının 73.C pozisyonuna da uygulanmasına razı olmasıyla, bu nota teatileri 

antlaşmanın mütemmim cüzü olarak kabul edilmişti.  Bu kabul ile birlikte, 6 Haziran 

1937 tarihli Türkiye Estonya Ticaret ve Kliring Antlaşmalarına ekli 29 Ağustos 1929 

tarihli protokolde Estonya menşeili ürünlerin Türkiye’ye satışına ilişkin kotaları 

düzenleyen B listesinde 73.C pozisyonu ile ilgili bir düzenleme yapılmamış iken nota 

teatileriyle B listesinin 72.C pozisyonuna tanınan 50 ton işlenmemiş deri kontenjanının 

73.C pozisyonuna da tanınması sağlanmıştı. Bu şekilde, Estonya Türkiye’ye 50 ton daha 

işlenmemiş ham deriyi 73.C pozisyonu altında satma imkanı bulmuştu. Türk tarafı da 

ham deri ihtiyacını gidermek amacıyla Estonya’ya ilave bir kontenjan ayırma yoluna 

gitmişti. 

Türkiye ile Estonya arasında 6 Haziran1937 tarihinde imzalanan ticaret ve kliring 

antlaşmalarının ve 28 Ağustos 1938 tarihinde imzalanan protokolün 10 Ekim 1938 

tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğine ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nın 6 Ekim1938 tarih 

ve 21148/499 sayılı tezkeresiyle yapılan teklif 10 Ekim 1938 tarihinde Bakanlar 

Kurulu’nda alınan kararla birlikte kabul edilmişti.1063 

Ek Protokolün imzalanması için yetki verilmesi konusuna gelince;  Türkiye-

Estonya Ticaret ve Kliring Antlaşmasına Ek Protokolün imzalanması için Başvekalet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü’nün Hariciye Vekaletinin 18216/432 sayılı teklifi üzerine 

                                                           
1062 T.C. Resmi Gazete, 14 Temmuz 1939 tarih ve 4258 sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Estonya 

Büyükelçiliği, a.g.e., s.33; T.C. Resmi Gazete 27 Mayıs 1939 tarih ve 4217 sayılı; Meclis Zabıt 

Tutanakları, Cilt:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, 

s9; Cil4 s.224;225-227;231. 
1063 BCA, Belge No. 030_18_01_02_84_89_15, ;  
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hazırlanan 27 Ağustos 1937 tarih ve 9497/2 sayılı kararında; Estonya Hükümeti ile 

yapılacak olan ticaret ve kliring antlaşmalarının Türk hükümeti adına imzası için Dışişleri 

Bakanlığı’nın Üçüncü Daire Reisi Esat Atuner’e yetki verilmişti.1064 

Başvekalet Kararlar Dairesi Müdürlüğü’nün 27 Ağustos 1938 tarih ve 2/9497 

sayılı kararnameye ek olarak Başvekaletin 2/9554 sayılı ve 8 Ağustos 1938 sayılı 

kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığı’nın 6 Ağustos 1938 tarih ve 18969/461 sayılı talebi 

üzerine 6 Haziran 1937 tarihli Türkiye Estonya Ticaret Ve Kliring Antlaşmasına ek olarak 

imza olunacak protokolün imzası için Dışişleri Bakanlığı Katibi Umumi Orta Elçi M.Esat 

Atuner’e salahiyet verilmesi kararlaştırılmıştı.1065 

Protokolün onayı hakkında kanun lâyihası ve Hariciye encümenin (1/184) sayılı 

mazbatasında; 13 Haziran 1939 tarihinde 6/3129 sayılı sayı ile Başbakanlık’tan 

TBMM’ye gönderilen yazı ile 6 Haziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Antlaşmalarında 

düzeltme yapan 29 Ağustos 1938 tarihli protokolün onayı hakkında Dışişleri Bakanlığı 

tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 9 Haziran 1939 tarihinde Meclise arzı 

kararlaştırılan kanunun lâyihası hakkındaki gerekçede; Türkiye ile Estonya Hükümetleri 

arasındaki 6 Haziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Antlaşmalarına ekli 29 Ağustos 1938 

tarihinde Ankara’da yapılan bir ticaret protokolü imzalanmış olduğu açıklanmıştı. Bu 

protokolün 6 Haziran 1937 tarihli Türkiye - Estonya Ticaret ve Kliring Antlaşmalarının 

bazı hükümlerini, iki ülke arasındaki ticarî ilişkilere yeni bir veçhe vermek (yön vermek) 

ve böylece gelişmesini temin etmek üzere yapılmış olduğu belirtilmekteydi. Yine bu 

düzenleme çerçevesinde, önceki antlaşmaya bağlı listeler yerine, yeni ihtiyaçlara uygun 

A ve B listeleri ikame edildiği, Türkiye menşeili tütün istisna olmak üzere her iki taraf 

menşeili ticari malların özel takasa konu teşkil etmesi kabul edilmişti. Aynı zamanda 

                                                           
1064 BCA, Belge No. 030_18_01_02_84_77_16, ;  
1065 BCA, Belge No. 030_18_01_02_84_80_16, ;  
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Estonya menşeili pamuk ipliklerinin bu protokole bağlı B listesinde mezkûr kontenjanlar 

haricinde de özel takas yol ile ve Türk menşeili pamuğun ihracına karşılık Türkiye’ye 

ithal olunabilmesi hakkında da iki taraf arasında mutabakat sağlanmış olduğu 

açıklanmıştı. En esaslı noktaları bunlar olan bu protokol, 6 Haziran 1937 tarihli ticaret ve 

kliring antlaşmalarının bir cüzü mütemmimini (ayrılmaz bir parçası) teşkil etmekte ve 6 

Haziran 1937 tarihli antlaşma ile ayni süre ve fesih şartlarına tâbi bulunmakta olduğu 

belirtilmekteydi. Bu gerekçelerle komisyona sunulan protokol Meclis Dışişleri 

Komisyonu tarafından 24 Haziran 1939 tarihinde 25/1 sayılı karar ile uygun bulunmuştu. 

Bu protokol 1 Ekim 1939 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanunlaşmıştı.1066 

Meclis Dışişleri Komisyonun raporunda 6 Haziran 1937 tarihli Türkiye ile Estonya 

Ticaret ve Kliring Antlaşmalarının bazı hükümlerini değiştiren 28 Ağustos 1938 tahrili 

protokolün yapılması gerekçesini iki ülke arasındaki ticarî ilişkilere yeni bir ivme 

kazandırmak ve böylece iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesini sağlamak olarak 

belirtmekteydi. 

 

3.8.2. Protokolün (29 Ağustos 1938 Tarihli) B Listesinde Değişiklik Yapılması  

 

Türkiye - Estonya Hükümetleri arasında 6 Haziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring 

Antlaşmalarına ekli 29 Ağustos 1938 tarihinde Ankara’da, imzalanan ek ticaret protokolü 

imzalandıktan sonra bu protokolün B listesinde bir değişiklik meydana gelmişti.  

Türkiye-Estonya 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Antlaşması’na ek olarak 1938 

yılında Ankara’da imzalanan protokolün B listesindeki “Bu protokole bağlı A ve B 

listelerinde sayılmayan malların ve emtianın ithaline veya aynı listelerde belirlenmiş olan 

                                                           
1066 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 

tarih 4258) Sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231;) 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d06/c004/b034/tbmm060040340029.pdf 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d06/c004/b034/tbmm060040340029.pdf
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kontenjanların arttırılmasına ilişkin talepleri taraf Hükümetler büyük bir özenle tetkik 

etmeği taahhüt ettiği” ibaresi çerçevesinde 29 Ağustos 1938 tarihli Türkiye-Estonya 

ticaret protokolüne ekli B listesinde mezkûr protokolün ikinci maddesi hükümlerine 

istinaden 377, 378 ve 379 pozisyonlarına giren pamuklu mensucat kontenjanının 25 tona 

indirilmesi; 366, 367 ve 370 pozisyonlarına giren pamuk ipliğinin 200 tona ve 72 C ve 

73 C pozisyonlarına giren ham deri kontenjanının 200 tona, 66 A pozisyonuna giren 

hayvani tutkal pozisyonunun 40 tona çıkarılması ve bu hususta Estonya hükümetleri ile 

nota teatisi için Tallinn Büyükelçilisi Nuri Batu’ya salahiyet verilmesi; İktisat 

Bakanlığının muvafakatine istinaden Dışişleri Bakanlığı’na 27 Mart 1939 tarih ve 

34071/115 sayılı tezkeresiyle yapılan teklif Bakanlar Kurulunca 30 Mart 1938 tarihinde 

onanmıştı.1067 

Bakanlar Kurulunda alınan bu karar sonrasında; Türkiye’nin Tallinn 

Büyükelçiliği’nin Estonya Dışişleri Bakanı’na gönderdiği 22 Nisan 1939 tarihli nota ile 

29 Ağustos 1938 tarihli Türkiye-Estonya Ticaret protokolüne ekli ve aynı protokolün 

2’inci maddesinin bağlı (A) ve (B) listelerinde sayılmayan malların ve emtianın ithaline 

veya aynı listelerde belirlenmiş olan kontenjanların arttırılmasına ilişkin talepleri taraf 

Hükümetlerin büyük bir dikkatle inceleyeceğini taahhüt ettiği hükmü gereği 377, 378 ve 

379 pozisyonlarına giren pamuklu mensucat kontenjanının 25 tona indirilmesi; 366, 367 

ve 370 pozisyonlarına giren pamuk ipliğinin 200 tona ve 72.C ve 73.C pozisyonlarına 

giren ham deri kontenjanının 200 tona ve 66.A pozisyonuna giren hayvani tutkal 

pozisyonunun 40 tona çıkarılması hususunda Türk hükümetinin muvafakat verdiği 

hususu bildirilmişti.1068 

                                                           
1067BCA, Belge No. 030_18_01_02_86_27_02, ; 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-

227;231; T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; T.C. Resmi Gazete 21 Aralık 1939 tarih 

ve 4390 Sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231, 
1068 T.C. Resmi Gazete, 21 Aralık 1939 tarih ve 4390 sayılı, 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 

s.224;225-227;231; T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, 

Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231. 
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Estonya Dışişleri Bakanı Karl Selter tarafından 26 Nisan 1939 tarihinde 

Türkiye’nin Tallinn Büyükelçiliği vasıtasıyla gönderdiği notada 29 Ağustos 1938 tarihli 

Türkiye-Estonya Ticaret protokolüne ekli ve aynı protokolün 2’inci maddesine istinaden 

377, 378 ve 379 pozisyonlarına giren pamuklu mensucat kontenjanının 25 tona 

indirilmesi; 366, 367 ve 370 pozisyonlarına giren pamuk ipliğinin 200 tona ve 72 C ve 

73 C pozisyonlarına giren ham deri kontenjanının 200 tona ve 66 A pozisyonuna giren 

hayvani tutkal pozisyonunun 40 tona çıkarılmasına Estonya hükümetinin onay verdiğini 

belirtmişti.1069 

Söz konusu nota teatileri ile 6 Haziran 1937 tarihli Türkiye-Estonya Ticaret ve 

Kliring Antlaşmalarına ekli 28 Ağustos 1938 tarihli protokole ilişik B listesinde yazılı 

pamuklu mensucat kontenjanının indirilmesine ve pamuk ipliği, ham deri ve hayvani 

tutkal kontenjanlarının arttırılmasına dair Tallinn’de 22 ve 26 Nisan 1939 tarihlerinde 

Estonya Hükümeti ile teati olunan mektuplar imzası tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere 13 Aralık 1939 tarih ve 3744 sayılı kanun ile kabul edilmişti.1070 

Bu teklifin TBMM’ye sunulması üzerine Meclis İktisat Komisyonu 1/46,183,184 

esas ve 38 karar numaralı kararı sonucunda, 6 Haziran 1937 tarihli Türkiye - Estonya 

ticaret ve kliring antlaşmasına bağlı 29 Ağustos 1938 tarihli protokole ilişik B listesinde 

değişiklik yapılmasının gerekçesi Türkiye’nin sığır derilerinin küçük ve hafif olduğundan 

Türkiye’nin ağır köselelik deri ihtiyacının önemli bir kısmının dışardan ithalat ile tedarik 

edildiği, bu zamana kadar daha ziyade serbest dövizli ülkelerden getirilen bu nevi 

derilerin takasında yaşanan zorluk nedeniyle son zamanlarda tedarikinde büyük 

zorluklarla karşılaşıldığı, bu nevi deri ihtiyacının bir kısmının kliring yolu ile tedarike 

                                                           
1069 T.C. Resmi Gazete, 21 Aralık 1939 tarih ve 4390 sayılı, 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 

s.224;225-227;231, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, 

Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; 
1070 T.C. Resmi Gazete, 21 Aralık 1939 tarih ve 4390 sayılı, 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 

s.224;225-227;231, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı;  Meclis Zabıt Tutanakları, 

Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231; 
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imkân veren ve Türkiye’nin iktisadî menfaatlerine uygun olduğu belirtilerek kanun 

lâyihasının kabul edilmesine karar verilmişti.1071   

Bu kabul ile birlikte, 6 Haziran 1937 tarihli Türkiye Estonya Ticaret ve Kliring 

Antlaşmalarına ekli 29 Ağustos 1929 tarihli protokolde, Estonya menşeili ürünlerin 

Türkiye’ye satışına ilişkin kotaları düzenleyen (B) listesinde, Türk tarafı da ham deri 

ihtiyacını gidermek amacıyla Estonya’ya ilave bir kontenjan ayırma yoluna gitmişti. 

Bahse konu protokolün ekli (B) listesinde mezkûr protokolün ikinci maddesi hükümlerine 

istinaden 377, 378 ve 379 pozisyonlarına giren pamuklu mensucat kontenjanının 25 tona 

indirilmesi kararlaştırılmıştı. Böylece Türkiye Estonya’dan alacağı pamuklu mensucat 

ürünlerinde 29 Ağustos 1938 tarihinde tanıdığı kontenjanı azaltmıştı. Bu durum 

Türkiye’nin bu ürüne olan ihtiyacının azaldığını göstermekteydi. Türkiye, Estonya’nın 

satacağı pamuklu mensucat kotasında azaltma yapmak suretiyle Estonya’yı mağdur 

etmemiş, zira kendi ithal ihtiyaçları ve ekonomik çıkarları çerçevesinde anılan ek 

protokolün (B) listesinin 366, 367 ve 370 pozisyonlarına giren pamuk ipliğinin 200 tona 

ve 72.C ve 73.C pozisyonlarına giren ham deri kontenjanının 200 tona, 66.A pozisyonuna 

giren hayvani tutkal pozisyonunun 40 tona çıkarmak suretiyle Estonya’ya ihracat 

konusunda avantaj sağlamıştı. Türkiye ekonomik çıkarları doğrultusunda antlaşmaya yön 

vererek Estonya’yı mağdur etmeden gereken değişiklikleri yapmayı başarmıştı. 

Türkiye ile Estonya arasındaki Ticaret Ve Kliring Antlaşması ve ekli 

protokolünde söz konusu değişikliklerin yapıldığı nota teatilerinin onanması için, 

Bakanlar Kurulu tarafından 10 Mayıs 1939 tarihli kararname ile meclise sevk edilmesi 

kararlaştırılan tasarı 17 Mayıs 1939 tarihinde 6/2572 numarasıyla TBMM’ye sevk 

                                                           
1071 T.C. Resmi Gazete, 21 Aralık 1939 tarih ve 4390 sayılı, 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 

s.224;225-227;231, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı;  Meclis Zabıt Tutanakları, 

Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231;) 
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edilmişti. Anılan onay kanun tasarısının gerekçesinde; Estonya ile yapılan müzakereler 

neticesinde 6 Haziran 1937 tarihli ticaret ve kliring antlaşmasına bağlı 29 Ağustos 1938 

tarihli protokole ilişik B listesinde yazılı Türk gümrük tarifesi 72.C. pozisyonuna tahsis 

edilen 50 tonluk ham deri kontenjanının 73.C. pozisyonuna da teşmili hususunda 

anlaşmaya varıldığı ve bu konuda Türkiye’nin Tallinn Elçisi Nuri Batu ile Estonya 

Dışişleri Bakanı arasında nota teati edilerek antlaşma konusunda idari işlemlerin 

tamamlandığı belirtilmekteydi. Söz konusu değişikliğin Türkiye’nin Estonya ile olan 

ticaretinde, Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde canlanmasına ve aynı zamanda 

kliring hesap dengesinin korunmasına dolayısıyla da Estonya’nın Türkiye’den daha fazla 

mal almasına imkân verilmiş olacağından söz konusu protokolün B listesinde değişikliği 

öngören kanun tasarısının kabul ve tasdikinin talep edildiği ifade edilmekteydi. TBMM, 

Dışişleri Komisyonu 1/146 esas 19 karar numarası ile İktisat Komisyonu da 1/146 esas 

ve 20 sayılı karar ile söz konusu değişikliğin uygun olduğu yönünde görüş bildirmişti. 

Daha sonra hazırlanan kanun teklif üzerine Meclis İktisat Komisyonu 1/46,183,184 esas 

ve 38 karar numaralı kararı sonucunda, 6 Haziran 1937 tarihli Türkiye - Estonya ticaret 

ve kliring antlaşmasına bağlı 29 Ağustos 1938 tarihli protokole ilişik B listesinde yazılı 

ham deri kontenjanı pozisyonlarının tadiline dair Tallinn’de 28 Mart 1939 ve 4 Nisan 

1939 tarihlerinde Estonya Hükümeti ile teati olunan mektuplar imzası tarihinden itibaren 

yürürlüğe girmesi şeklindeki kanun metninin; 28 Haziran 1937 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere 6 Haziran 1937’de Ankara’da Türkiye ile Estonya Devletleri arasında 

imzalanan ticaret ve kliring antlaşmalar ile bu ticaret ve kliring antlaşmasına ek olarak, 1 

Ekim 1938 tarihinden itibaren hüküm ifade edecek 29 Ağustos 1938 tarihinde imzalanan 

Protokol ve Protokolün imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacak Protokole ilişik (B) 

listesinde yazılı ham deri kontenjanının düzenlenmesine ilişkin olarak Tallinn’de 28 Mart 

1939 ve 4 Nisan 1939 tarihlerinde Estonya Hükûmetiyle teati olunan notaların tasdik 
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edildiği şeklinde olması gerektiği yönünde görüş bildirmişti. Bu görüş esas alınarak 

kanun metni değişerek yasalaşmıştı.1072 

Başbakanlık’tan TBMM’ye sevk edilen ve 6 Haziran 1937 tarihli ticaret ve kliring 

antlaşmasına ekli 19 Ağustos 1938 tarihli protokolün Ekli B listesinde değişikliği öngören 

kanun tasarısının gerekçesinde, söz konusu değişikliğin Türkiye’nin Estonya ile olan 

ticaretinde, Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde canlanma sağlayacağı, 

Estonya’nın Türkiye’den daha fazla mal alacağı ve aynı zamanda da kliring hesap 

dengesinin korunması mecburiyeti dolayısıyla değişikliğin olumlu olduğu belirtilmişti. 

Türkiye’nin lehine olan bu durum nedeniyle söz konusu değişiklik yapılmaktaydı.  

Başvekâlet Kanunlar Dairesi Müdürlüğü’nün 2/11213 sayılı kararnamede 30 Mart 

1939 tarih ve 2/10668 sayılı kararname ile verilen yetkiye binaen iki ülke arasında yapılan 

6 Haziran 1937 tarihli ticaret ve kliring antlaşmasına bağlı olan 29 Ağustos 1938 tarihli 

Protokole ekli (B) Listesindeki pamuklu mensucat, pamuk ipliği, ham deri ve hayvani 

tutkal kontenjanlarındaki yeniden düzenlemeye ilişkin, Dışişleri Bakanlığı tarafından 

Haziran 1939 tarih ve 403888 sayılı yazı ile sunulan iki ülke arasındaki nota 

değişimlerinin Bakanlar Kurulu tarafından 14 Haziran1939 tarihinde incelenerek, bu 

notaların imzası tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tasdikinin kabul edildiği 

bildirilmişti. Böylece Türkiye ile Estonya arasındaki ticaret antlaşmasına ek 29 Ağustos 

1938 tarihli protokole bağlı B listesinde yapılacak değişiklik hakkında teati olunan notalar 

3721 ve 3744 sayılı kanunlar ile kabul söz konusu yasalar ve 6 Haziran 1937 tarihli ticaret 

ve kliring antlaşmalar ile tüm değişiklikler 21 Aralık 1939 tarih ve 4390 sayılı, 14 

Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı Resmi Gazetede yer almaktaydı.1073 Antlaşmada yapılan 

                                                           
1072 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cil4 s.224;225-227;231, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 

1939 tarih 4258 sayılı; Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231;) 
1073 BCA, Belge No. 030_18_01_02_87_54_1; 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cilt4 s.224;225-

227;231, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 1939 tarih 4258 sayılı; T.C. Resmi Gazete 21 Aralık 1939 tarih 

ve 4390 sayılı;  Meclis Zabıt Tutanakları, Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231;). 
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değişikliklere ilişkin nota değişimleri Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak bir 

kararname ile resmiyet kazanmıştı. Antlaşma bu kararnamede yer alan notalarda belirtilen 

hususlar çerçevesinde değişmişti.  

 

3.8.3. Ticaret ve Kliring Antlaşması ve Ek Protokolde Yapılan Diğer Değişiklikler  

 

Türkiye ile Estonya arasında 6 Haziran 1937 tarihinde imza edilen ticaret ve 

kliring antlaşmalarına bağlı 29 Ağustos 1938 tarihli protokolün ekli B listesinde 

Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda daha önce yapılan değişiklik gibi, Estonya ile 

Türkiye arasında yapılan ticaret ve kliring antlaşması nota teatileri ile gelişen şartlar ve 

durumlar çerçevesinde bazı değişikliklere uğramıştı. Bu değişikliklere aşağıda şu şekilde 

verilmekteydi.  

Antlaşmanın ilk halinde “b listesinde bu pozisyonda tahdit edilmemiştir İktisat 

bakanlığının iznine bağlı” ibaresine atıf yapılacak her üç değişiklikte; Ticaret ve Kliring 

Antlaşmalarının değişen şartlar çerçevesinde 323.C pozisyonunda değişiklik yapılması 

konusunda; Başbakanlık Kararlar Dairesi Müdürlüğünün 2/8011 sayılı ve 7 Ocak 1938 

tarihli kararnamesinde, Bakanlar Kurulunun toplantısında  “2/7005 sayılı Genel İthalat 

Rejimi Kararnamesinin 3 üncü maddesi ahkamına tabi bulunan Norveç ve Estonya 

hükümetleri” ile Türkiye arasındaki söz konusu antlaşmaların ekli listelerine, kağıt 

sanayiinin zorunlu maddesini oluşturan 323.C numaralı tarifeye giren “selülozun” 

eklenmesi ile ilgili hükümetlerle nota teatisi için İktisat Bakanlığı’nın olumlu görüşüne 

istinaden Dışişleri Bakanlığı’na yetki verilmesi hususundaki 5 Ocak 1938 tarih ve 20894 

sayılı teklifin Bakanlar Kurulu tarafından 7 Ocak 1938 tarihinde onaylandığı 
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belirtilmişti.1074 Bu alınan kararla Estonya ile Türkiye arasında mevcut olan ticaret ve 

kliring antlaşmasının 323.C numarasında değişiklik yapılması gerekliliği çerçevesinde 

ilgili Bakanlıklara yetki verildiği anlaşılmaktaydı. 

Söz konusu yetki sonrasında 323.C pozisyonundaki selülozun artırılması için 3 

Şubat 1938 tarihinde Tallinn’de teati edilen ve 24 Şubat 1938 tarih ve 3662/70 sayılı 

Dışişleri Bakanlığı yazısı ile gönderilen notaların 21 Mart 1938 tarihinde aynı tarihli ve 

2/8389 sayılı kararname ile Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştı.1075  

İkinci olarak, antlaşmanın 328.A Pozisyonunda değişiklik yapılması gündeme 

geldi. Dışişleri Bakanlığı’nın Başbakanlığa gönderdiği 16 Şubat 1938 tarih ve 2271/49 

sayılı yazıda; Estonya ile 6 Haziran 1937 tarihinde imzalanmış olan ticaret antlaşması 

görüşmesi esnasında Estonya’ya yapılacak olan ithalatın Estonya’dakinden fazla olduğu 

durumda bu ülkeye yeniden kontenjan verilmek veya verilen kontenjanlarda değişiklikler 

yapılmak suretiyle kolaylık gösterileceğinin söz verildiği ve buna istinaden Estonya 

tarafından sonradan 328A tarife pozisyonuna munzam kontenjan istenildiği, Ekonomi 

Bakanlığı ile yapılan “muhabereden” sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının en 

son hesap özetlerine göre “25 ilkkanun 1937” (Aralık) tarihinde Estonya kliring hesabının 

Türkiye lehine olarak 23,800 lira olduğu anlaşıldığı, bu nedenle Estonya’ya 328 A tarife 

pozisyonunda 8100 tonluk munzam kontenjan verilmesi hususunda mutabık kalındığını, 

bu çerçevede Estonya Hükümeti ile nota teatisinin uygun görüldüğü takdirde Dışişleri 

Bakanlığına yetki verilmesi talep edilmişti.1076 

 Bu suretle, 328.A numaralı tarifede değişiklik talebinin, 6 Haziran 1937 tarihli 

ticaret antlaşmasının görüşmeleri esnasında Türk tarafının Eston tarafına, Estonya’ya 

                                                           
1074 BCA, Belge No 030_18_01_02_82_3_12. 
1075 BCA, Belge No 030_18_01_02_82_22_10.Ancak bu değişikliklere ilişkin yazışmalara Devlet 

Arşivlerinde rastlanamamıştır. Bu nedenle yapılan değişikliğin kapsamına ilişkin bu aşamada bilgi 

verilememektedir. 
1076 BCA, Belge No 030_18_01_02_82_27_14_ 00000009. 
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yapılacak olan ihracatın Estonya’dakinden fazla olduğu takdirde bu ülkeye yeniden 

kontenjan verilmek veya verilen kontenjanlarda değişikler yapılmak suretiyle kolaylık 

gösterileceği yönünde söz verilmesi nedeniyle Eston tarafının bu yönde bir talepte 

bulunmasından kaynaklanmaktaydı. Ayrıca iki ülke arasındaki kliring hesaplarında hesap 

bakiyesinin Türkiye lehine olduğu görülmekteydi. Bu durumda, ticaretten Türkiye’nin 

karlı çıktığını göstermekteydi. 

Antlaşmasının 328.A pozisyonunda nota teatisi ile değişiklik yapılarak 100 tonluk 

bir artış yapılması hususunda Dışişleri Bakanlığı’nın 2271/49 sayılı 3 Şubat 1938 tarihli 

talebi üzerine, Dışişleri Bakanlığı’na bu konuda Bakanlar Kurulu tarafından yetki 

verildiği Başbakanlığın, 16 Şubat 1938 tarih ve 2/8143 sayılı kararnamesinden 

anlaşılmaktaydı.1077  Bu yetki çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri 

neticesinde hazırlanan notalar karşılıklı olarak iki ülke arasında değerlendirilmek üzere 

gönderilmişti.  

 Tallinn’de bulunan Türkiye Elçisi Nuri Batu imzasıyla Estonya Dışişleri Bakanı 

Frederic Akel’e gönderilen UN1369, HN6 sayılı ve 17 Mart 1938 sayılı yazıda; Türk 

Dışişleri Bakanlığı’ndan Elçiliğe intikal eden 4 Aralık 1937 tarihli ve 1936 sayılı notaya 

göre iki ülke arasındaki 6 Haziran 1937 tarihli Türkiye Estonya Ticaret Antlaşmasına ekli 

(II) numaralı listeye, Türk Gümrük tarifesinin 328. A pozisyonundan 100 tonluk bir 

kontenjanın ilavesine, Türk Hükümeti’nin olumlu görüş bildirdiği Eston makamlarına 

bildirilmişti. 1078 

Estonya Dışişleri Bakanlığı’nın 1248-V sayılı ve 19 Mart 1938’de Tallinn’de 

yerleşik Türkiye Elçisi Nuri Batu’ya gönderdiği yazıda: Estonya Hükümetinin, Türk 

Gümrük tarifesinin 328. A pozisyonundan 100 tonluk bir kontenjanın 6 Haziran 1937 

                                                           
1077 BCA, Belge No 030_18_01_02_82_10_4. 
1078 BCA, Belge No 030_18_01_02_82_27_14_00000005, BCA Belge No: 030_18_01_02_82_27_14_ 

00000006 (Fransızca). 
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tarihli Türkiye Estonya Antlaşmasına ekli (II) numaralı listeye ilavesine Türk 

hükümeti’nin muvafakat eylediğine mütedair 17 Mart 1938 tarih ve 1369/9 sayılı 

mektuplarını aldığını,  Estonya Hükümeti’nin de söz konusu değişikliğe onay verdiğini, 

Türk tarafına bildirmişti.1079 Böylece Eston makamlarının mezkûr antlaşmanın II 

numaralı listesinin 328.A pozisyonuna yapılan ilave kontenjan artırımında mutabık 

olduğu hususu Türk makamlarına bildirilmişti. 

Estonya ile Türkiye’nin 6 Haziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Antlaşmasının 

(II) numaralı listesinin 328.A pozisyonuna yapılan ilaveyi karşılıklı olarak kabul 

etmelerine ilişkin notaların teati edilmesinden sonra Dışişleri Bakanlığı’nın Başbakanlığa 

gönderdiği (6 Nisan 1938 tarih ve U.No:7149, H.No:163, Lef 4 sayılı) yazısında; 238.A 

pozisyonundan 100 tonluk munzam kontenjanın antlaşmanın ekli listeye ilavesi 

hususunda Bakanlar Kurulu’nun 16 Şubat 1938 tarih ve 2/8143 sayılı kararname ile 

Dışişleri Bakanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak Estonya Hükümeti ile 19 Mart 1938 

tarihinde Tallinn’de bir nota teatisi yapıldığı, böylece antlaşmanın (II) numaralı listesinin 

328.A pozisyonuna 100 tonluk ilave kontenjan karşılığı ayrıldığı hususundaki notaların 

onaylanmak üzere yazı ekinde sunulduğu belirtilmişti.1080 

1937 tarihli antlaşmanın II numaralı listesine ait 328 A pozisyonuna 100 tonluk 

ilavenin yapılması amacıyla yetki verilen 2/8143 sayılı kararnameye dayanılarak teati 

edilmiş notaların tasdikine ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nın 6 Nisan 1938 tarih ve 7149/163 

sayılı talebi üzerine Bakanlar Kurulu anılan nota teatilerini 7 Nisan1938 tarihinde 

onaylamış olup, söz konusu onay 07 Nisan 1938 tarihli ve 2/8493 sayılı Kararname ile 

yayınlanmıştı.1081 Antlaşmanın II numaralı listesine ait 328 A pozisyonuna yüz tonluk 

                                                           
1079 BCA, Belge No 030_18_01_02_82_27_14_ 00000004, BCA 030_18_01_02_82_27_14_ 000000010, 

BCA 030_18_01_02_82_27_14_ 00000007 (Fransızcası). 
1080 BCA, Belge No 030_18_01_02_82_27_14_ 00000002. 
1081 BCA, Belge No 030_18_01_02_82_27_14, BCA 030_18_01_02_82_27_14_ 00000003  
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ilavenin yapılmasına ilişkin 07/04/1938 tarihli ve 2/8493 sayılı Kararname Başbakanlığın 

08/04/1938 tarihli 6/1630 tarihli yazı ile Dışişleri Bakanlığına bildirilmişti.1082  

Üçüncü olarak, antlaşmanın II numaralı listesinde yapılan diğer kota 

değişikliklerine gelince;  Türkiye ile Estonya arasında hazırlanıp Dışişleri Bakanlığı’nın 

19 Haziran 1937 tarih ve 13253/397 sayılı tezkeresiyle gönderilen Kliring ve Ticaret 

Antlaşmalarının 28 Haziran 1937 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi Bakanlar 

Kurulunca 22 Haziran 1937 tarihinde 6948 sayılı kararname ile onaylandığı daha önce 

belirtilmişti.1083 Söz konusu ticaret antlaşmasının II numaralı listesinde, Bakanlar 

Kurulu’nun 22 Haziran 1937 tarih ve 6948 sayılı kararnamesine ek olmak üzere; 6 

Haziran 1937 tarihli Türkiye Estonya Ticaret ve Kliring Antlaşmasının II Numaralı 

Listesine:  I)285 A,B kaplamalık ağaç (tayyare için olanlar dahil) 100 Ton; II)72/C Ham 

deri 50 Ton; III)377 Pamuk Mensucat 35 ton; IV)378 pozisyonu 40 ton, V)I06 B,C Yünlü 

Mensucat 5 ton, VI)328 B Kağıt 40 ton, pozisyon ve kontenjanlarının ilavesi uygun 

görülmüştü. Ayrıca bu antlaşmanın II numaralı listesinde 451 (çadır imaline ve eşya 

örtmeğe mahsus muşambalar -mamul hale getirilmiş olanlar dahil) pozisyonu için mevcut 

olan 15 tonluk yıllık kontenjanın 30 tona çıkarılması hususunda Ekonomi Bakanlığı’nın 

uygun görüşüne istinaden Dışişleri Bakanlığı’na nota teatisinde bulunarak gerekli 

girişimleri yapması hususunda yetki verilmesi Bakanlar Kurulunun 16/07/1938 tarih ve 

2/9281 sayılı kararnamesi ile uygun bulunmuştu.1084 

Yine, 16 Temmuz 1938 tarih ve 2/9281 sayılı ve 15 Ağustos 1938 tarihli 2/9439 

sayılı kararnameye ek olarak,  6 Haziran 1937 tarihli Türkiye-Estonya Ticaret ve Kliring 

Antlaşmasının tadiline ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı’nın 18-21 Ekim 1938 tarih ve 

22050/510 ve 22778/526 sayılı tezkeresi ile gönderilen notaların Bakanlar Kurulunun 16 

                                                           
1082 BCA, Belge No 030_18_01_02_82_27_14_ 00000001. 
1083 T.C. Resmi Gazete, 09 Temmuz 1937 tarih ve 3652 sayılı, 
1084 BCA, Belge No 030_18_01_02_84_66_20, Devlet arşivlerinde söz konusu nota yazışmalarına 

rastlanamadığı için bu konuda nota içeriklerine yer verilememiştir. 
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Temmuz 1938, 15 Ağustos 1938 tarih ve 2/9281, 2/9439 sayılı kararnamelere ek olarak 

12 Kasım 1938 tarihli ve 2/9833 veya sayılı kararnamesi ile onaylanması neticesinde 

antlaşmanın II numaralı listesine 285.A,B kaplamalık ağaç (teyyare için olanlar dahil) 

100 Ton, 72/C ham deri 50 Ton, 377 pamuk mensucat 35 ton, 378 pozisyonu 40 ton, I06 

B,C yünlü mensucat 5 ton, 328 B kağıt 40 ton 451 (çadır imaline ve eşya örtmeğe mahsus 

muşambalar (mamul hale getirilmiş olanlar dahil) 30 olarak artırılmıştı. 1085 Bu 

kararnamede onaylanan notalardan Türkiye’nin Estonya elçisi Nuri Batu, Estonya 

Hariciye Bakanlığı yetkilisi Leo Sepp’e gönderdiği 9 Eylül 1938 tarih ve 1617 - 21yazıda, 

Türk Gümrük Tarifesinin 451 maddesindeki çadır bezi kontenjanın 15 tondan 30 tona 

çıkarılmasına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin muvafakat verdiği belirtilmişti. Estonya 

Dışişleri Bakanlığından Bakan Yardımcısı Oskar Opik söz konusu talebin Estonya 

tarafından da uygun olduğunu belirtmişti.1086 

Dördüncü olarak antlaşmaya ek protokolünün B listesinin 72.C ve 73.C 

pozisyonlarında değişiklik yapıldı. Antlaşmaya ekli 29 Ağustos 1938 tarihli protokolün 

B listesinde yapılan değişikliğe protokolün yapıldığı tarihte gerçekleştiği için daha önce 

ayrıntılı olarak yer verilmişti. Bura tekrar kısaca değinmek gerekirse;  Ticaret ve Dışişleri 

Bakanlığı’nın, Başbakanlığa gönderdiği 22/2/1939 tarihli ve 31028/69 sayılı yazı 

antlaşmaya ekli 29 Ağustos 1938 tarihli protokolün B listesinin 72.C pozisyonuna tahsis 

edilen 50 ton ham deri kontenjanının 73.C pozisyonuna da uygulanması hakkında 

Estonya hükümeti tarafından yapılan teklifin İktisat Bakanlığının değerlendirmesi sonucu 

uygun bulundu. Ayrıca Başbakanlığın takdirinde olmak üzere gerekli nota teatilerinin 

yapılması için Türkiye’nin Tallinn Büyükelçiliği’ne yetki verilmesi talep edildi.1087 

                                                           
1085 BCA, Belge No 030_18_01_02_85_94_8. 
1086 T.C. Resmi Gazete, 19 Kanunuevvel 1938 tarihli 4088 sayılı,  
1087 BCA, Belge No 030_18_01_02_86_15_13_000002. 
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 Dışişleri Bakanlığı’nın 22/02/1939 tarihli 31028/69 sayılı yazısına ekli protokolün 

B listesinin 72.C pozisyonuna tahsis edilen 50 ton ham deri kontenjanının 73.C 

pozisyonuna da gerekli girişimlerde bulunması için Türkiye’nin Tallinn Büyükelçiliğine 

yetki verilmesi Bakanlar Kurulunun 24/2/1939 tarih ve 10439 sayılı kararnamesi ile 

uygun bulunmuştu.1088 

 Verilen yetki çerçevesinde Türkiye’nin Tallinn Büyükelçiliğinin girişimleri 

neticesinde 1937 tarihli Türkiye Estonya Ticaret ve Kliring Antlaşmasına ek 29 Ağustos 

1938 tarihli protokolün B listesinin 72.C pozisyonuna tahsis edilen 50 ton ham deri 

kontenjanının 73 C pozisyonuna verilmesi hususundaki iki ülkenin 28 Mart 1939 tarih ve 

4 Mart 1939 tarihlerinde Tallinn’de teati olan notaların Dışişleri Bakanlığı’nın 3 Mayıs 

1939 tarih ve 37223 sayılı yazıları ekinde Başbakanlığın onayına sunulmuştu.  Bakanlar 

Kurulu’nun 11/05/1939 tarih ve 2/10962 sayılı kararnamesi ile söz konusu notalar 

onaylanmıştı.1089 Antlaşmada değişiklik yapan bu nota teatilerinin onaylanması için 

Başvekaletin 17 Mayıs 1939 tarih ve 6/2572 sayılı kararnamesiyle TBMM’ye sevk 

edilmişti. Değişiklikler Dışişleri Komisyonunun 1/146 esas ve 19 sayılı; Meclis İktisat 

Komisyonunun 1/146 Esas ve 30 sayılı kararı ile uygun bulunarak genel kurula sevk 

edilmiş ve bu nota değişiklikleri 8 Temmuz 1938 tarihinde 3721 sayılı yasa ile 

yasalaşmıştı.1090 

Eston basını iki ülke arasında yapılan 29 Ağustos 1938 tarihli protokolden sonra 

ortaya çıkan tabloyu değerlendiren, 03.10.1938 tarihli “Päevaleht” Gazetesinde bir 

haber çıkmaktaydı. Bu habere göre; Estonya ile Türkiye arasındaki Ticaret 

Antlaşmasına değinilerek, Estonya ile Türkiye arasında mevcut bulunan ticaret 

                                                           
1088 BCA, Belge No 030_18_01_02_86_15_13. Bakanlar Kurulu’nun bu kararı 2/3/1939 tarih ve 6/962 

sayılı yazı ile Dışişleri Bakanlığı’na  da bildirilmişti. 
1089 BCA, Belge No 030_18_01_02_86_41_10. 
1090 148 sayılı Komisyon Raporu Cilt 4, s9; Cilt4 s.224;225-227;231, T.C. Resmi Gazete 14 Temmuz 

1939 tarih 4258 sayılı; T.C. Resmi Gazete 21 Aralık 1939 tarih ve 4390 sayılı;  Meclis Zabıt Tutanakları, 

Cild:2, s.118; Cild3, S.178,413; Cilt 4, S.224-228,231;) 
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antlaşması çerçevesinde, Estonya’nın Türkiye ile tütün, afyon, meyve ve meşe 

palamudu, selüloz, kontrplak, cam ve çimento alışverişi yaptığı belirtilmekteydi.  

Türkiye’nin 5 ton kumaş, 100 ton parke taşı,  60 ton paketleme malzemesi, 5 ton yazı 

kağıdı, 40 ton filtre kağıdı, 55 ton karton, pamuk iplik 75 ton, pamuklu bez 75 ton,  2 

ton yelken, 30 ton branda, 300 ton cam levha, alüminyum ürünler 10 ton, 25 ton telefon 

aparatı, 2 ton radyo aparatı, 5 ton kafein Estonya’ya verebildiği, Estonya’nın da 1000 

ton pamuk, 100 ton kenevir, 180 ton meşe palamudu, 15 ton meşe palamudu selülozu, 

0,200 ton afyon, 10 ton susam tohumu, 10 ton kitre/ağaç sakızı/reçine, 10 ton şarap, 350 

ton tütün, 5 ton defne yaprağı, 50 ton fındık/fıstık, 5 ton zeytin, 300 ton kuruyemiş, 50 

ton taze üzüm alabildiği ifade edilmekteydi.1091  

 Anılan tüm bu dört başlık altında, antlaşma ve ekli protokolde, kontenjan 

verilmeyen veya verilip azaltılması ya da artırılması ekonomik açıdan gerekli olan 

pozisyonlarda değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerin biri Estonya Hükümeti’nin 

talebiyle yapılırken, geri kalanlar ise Türkiye’nin yararına ve talebi doğrultusunda 

(örneğin ham derideki kota değişiminde olduğu gibi) gerçekleşmişti.   

 

3.8.4. Kliring Hesaplarının Sterlinden Dolara Çevrilmesi ve Sovyet Merkez Bankasına 

Devri 

 

Türkiye ile Estonya arasındaki 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Antlaşması 

çerçevesinde tutulan kliring hesaplarının İngiliz Sterlininden, Amerikan Dolarına 

çevrilmesi için Estonya Hükümeti ile bu yönde görüşmeler yapılması amacıyla Maliye 

                                                           
1091 “Eesti-Türgi kaubandusleppe kontingendid, Vahetame tselluloosi, vineeri, klaasi ja tsementi Türgi 

tubaka, oopiumi, puuviljaja tammetõrude vastu.” Päewaleht (Paevaleht) 3 Ekim1938, S.268, s3. 



539 

 

Bakanlığı’nın uygun görüşüne binaen Dışişleri Bakanlığı’nca Tallinn Büyükelçisi Nuri 

Batu’ya yetki verilmişti.1092  

Diğer Baltık Devletlerinde olduğu gibi Sovyetler Birliğinin, Haziran 1940’da 

Estonya’yı işgal etmesinden sonra; Estonya Letonya ve Litvanya’ya ait Türkiye aleyhine 

borç bakiyesi veren kliring hesapları hakkında Sovyet Merkez Bankası, Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankasına yaptığı müracaat ile Letonya, Litvanya ve Estonya’ya ait 

kliring bakiyelerinin Sovyet lirası olarak Sovyet Merkez Bankasına devrini istemekteydi. 

Bu durum Bakanlar Kurulunun gündemine sunulmuştu. Maliye Bakanlığı’nın adı geçen 

ülkeler ile mevcut bulunan ticaret ve kliring antlaşmalarında garanti edilmediğinden 

bahisle İngiliz Sterlini olarak devri yönündeki görüşü, Dışişleri Bakanlığı’nın 7/4/1941 

sayılı yazısı ile Bakanlar Kuruluna sunulmuştu. Bu çerçevede Estonya Letonya ve 

Litvanya hükümetlerinin Türkiye’de bulunan, kliring hesaplarının Sterlin olarak Sovyet 

Merkez Bankasına devredilmesi 14 Nisan 1941 tarihli ve 2/15588 sayılı kararname ile 

uygun bulunmuştu. 1093 

 

3.9. TÜRKİYE-ESTONYA EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN TÜRK BASININDAKİ 

YANSIMALARI  

 

Türkiye ile Estonya arasındaki siyasi ilişkiler sonrasında kendini gösteren 

ekonomik ilişkiler iki ülke basını tarafından yakından takip edilmeye başlamıştı. Türk 

basınında Estonya ile olan ticaret potansiyeli, hangi malların Estonya’ya satılabileceği ya 

da Estonya’dan alınabileceği konularına odaklıydı. Ayrıca Türk basınında çıkan haberler 

adeta, Türkiye’den pamuk, kömür soğan gibi ürünleri almak isteyen Estonyalı 

                                                           
1092 BCA, Belge No 030_18_01_02_89_119_1; Dışişleri Bakanlığı’nın 14/12/1939 tarihli ve 54030/471 

sayılı talebi üzerine, Batu’ya, Bakanlar Kurulu’nun 23/12/1939 tarih ve 2/12591 sayılı kararnamesi ile yetki 

verilmesi; BCA, Belge No 030_18_01_02_89_119_1. 
1093 BCA, Belge No 30-18-1-2_94-31-3. 
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firmalarının Türk Ofis veya diğer firmalar ile buluşmasını sağlayan bir rol oynamaktaydı. 

Türk basını Türkiye’de balıkçılığın ıslahı konusundaki gelişmeleri aktarırken de 

Estonya’dan gelen uzmanlara da yer vermekteydi.   

Bu çerçevede, balıkçılıkla ilgili Türkiye’de verilen konferans kapsamında, 25 

Mart 1930 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde “Türk Ocağında Yarınki Konferans” 

başlıklı haberde, Ankara’da Estonya Cumhuriyeti Türkiye Başkonsolosu ve eski Ticaret 

ve Ziraat Bakanı “M. Ernest de Berman” tarafından balıkçılık Türk denizlerinin balıkçılık 

itibariyle önemine ve Türkiye’de balıkçılığın gelişmesi için alınacak tedbirler 

alınabileceği hakkında bir konferans verileceği yazılmıştı.1094 

Küresel durgunluk ile mücadele etmek, uluslararası ticaret canlandırmak ve döviz 

kurlarının istikrara kavuşturmak için tedbirler almak amacıyla 12 Haziran ile 27 Temmuz 

1933 tarihleri arasında Londra Jeoloji Müzesi’nde Londra İktisat 

Konferansı   toplanmıştı.1095 Estonya temsilcisinin de katıldığı ve dünya mal ticaretinde 

yaşanan sıkıntıları aktardığı bu konferansa ilişkin olarak 29 Haziran 1933 tarihli 

Hakimiyeti Milliye Gazetesinde “Baltık Devletlerinin İstedikleri” başlıklı 28 Haziran 

1933 tarihinde Londra’dan (AA) bildirilen haberde; Letonya delegesi M. Salnais ile 

Estonya delegesi M. Kallas’ın ülkeleri adına söz aldıklarında, her iki temsilcinin de 

üzerinde durdukları konular arasında, ihraç mallarının gönderildikleri yerlerde maruz 

kaldığı engeller ile tahditlerin kaldırılmaması hususları yer almaktaydı. Bu iki delege 

ayrıca ziraî mahsul yetiştiren Estonya ve Letonya’nın en çok mal sattıkları yerlerin kendi 

kendine yetmek ve yerli mahsulü himaye etmek amacıyla müşterilikten çıkmalarından 

zahmet çekmekte olduklarını, fiyatların büyük oranda düşmesi aksine olarak ziraî 

üretimin fazla miktarda artması, zaten talep azalmasından doğan müşkülatı arttırdığını, 

                                                           
1094 “Türk Ocağında Yarınki Konferans” Hakimiyeti Milliye 25 Mart1930, S.3126, s.3. 
1095 Mustafa Bıyıklı, Kaynakçalı Türk Dış Politikası, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2011, s.133 

http://www.wikizero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTG9uZHJh
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1927’de yapılan mukavele gibi umumî bir mukavele yapılarak tarifelerin tenzili ve 

tahditlerin kaldırılması lüzumunu ortaya koyduğunu, gümrük mütarekesine gerek 

Letonya’nın gerek Estonya’nın iştirak ettiğini belirtmişlerdi.1096  

Estonya’nın Türkiye’den kömür satın aldığına ilişkin olarak, 28 Haziran 1933 

tarihli Akşam Gazetesinde diğer bazı ülkelerle birlikte Estonya’nın da 2 vapur ile 

Zonguldak limanından kömür yükü aldığı, Estonya’da dahil bazı ülkelere kömür ihracı 

yapıldığı yazılmaktaydı.1097 Yine aynı gazetenin 26 Temmuz 1934 tarihli nüshasında, 

Türkiye ve Estonya’nın da aralarında olduğu bazı ülkelerin işsizlik durumuyla ilgili 

olarak bilgi verilmekteydi. Dünya genelinde 1929’da yaşanan büyük ekonomik bunalım 

sonrası Cemiyeti Akvam tarafından hazırlanan istatistikler ışığında, işsizliğin 1933 yılı 

ilkbaharına göre Amerika, Almanya, Kanada, Estonya, cenubî Afrika ittihadı, İngiltere, 

Japonya, Letonya, İsveç’te azaldığı, bu dönemde Türkiye’nin ise dünyanın en rahat ve 

bereketli ülkelerinden biri olduğu ifade edilmekteydi.1098 

Basında yer alan bazı haberler alıcı ve satıcıların buluşmasını da 

sağlayabilmekteydi. Nitekim Akşam’da 11 Mart 1935 tarihinde çıkan haberde bir 

Estonya firmasının Türkiye’den tütün, kuru üzüm ve zeytin almak istediği belirtilerek, 

Türk Ofis ve diğer ihracat yetkililerinin ilgili firmalar ile irtibata geçmesi gerektiği 

belirtilmişti.1099 Böylece basın vasıtasıyla Türkiye’den mal almak isteyen firmalar ile 

Türkiye’den ihracat yapmak isteyen firmaların buluşması sağlanmaktaydı. 

 Türkiye’de çıkan ticaret kontenjanları hakkında, 30 Mart 1935 tarihli Akşam 

Gazetesinde çıkan haberde yeni kontenjanlardan hangi devletlerin istifade edeceği 

açıklanmaktaydı. Nisan başında yürürlüğe girecek olan yeni kontenjan kararnamesinin 

                                                           
1096 “Baltık Devletlerinin İstedikleri” Hakimiyeti Milliye 29 Haziran 1933, S. 4295, s.8. 
1097 “Kömür İhracatı” Akşam 28 Haziran 1933, S.5285, s.6. 
1098 “İşsizlik Azalıyor” Akşam 26 Temmuz 1934, S.5673. s.12. 
1099 “Bir alman firması soğan almak istiyor” Akşam 11 Mart 1935, S. 5889, s.5. 
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üçüncü maddesinden istifade eden devletlerin listesinin gümrüklere bildirildiği buna göre 

listede  Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Çekoslovakya, İspanya, İsveç, Hollanda, 

İsviçre, İtalya, Macaristan, Norveç, Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaristan, Japonya, 

Finlandiya, Rusya, Amerika, Danimarka, Mısır, Suriye ve Filistin ile beraber Estonya da 

yer almaktaydı.1100 

Estonya’nın Türkiye’den pamuk alacağını belirten 25 Aralık 1935 tarihli Akşam 

Gazetesinde Eston Büyükelçiliği’nin Türk Ofise başvurarak 1 milyon kronluk pamuk 

ihraç etmek istediği iletmişti. Ayrıca Estonya Elçiliğinin pamuk dışında yün ihtiyaçları 

olduğunu belirterek bu ihtiyaçlarının karşılanması hususundaki talebini de Türk Ofis 

yetkililerine bildirmişti.1101 

1929 ekonomik bunalımı sonrası dünya genelinde işsizliğin azaldığı hususuna 6 

Ocak 1937 tarihli Akşam Gazetesinde yer verilmişti. Bir gün önce Cenevre’den bildirilen 

“Beynelminel Mesai Bürosunun” 3 aylık verilerine göre işsizliğin Ağustos ayı ile Aralık 

ayı arasında birçok memlekette azaldığı, 10 yıldır devam eden bu eğilimin özellikle 

İngiltere, Yugoslavya, Letonya, Estonya,  Macaristan, Bulgaristan, Japonya ve İsveç gibi 

ülkelerde hissedildiği, 1929’dan itibaren bu ülkelerde sanayi kesimi istihdamında artış 

olduğu belirtilmişti.1102 Estonya başta olmak üzere 1929 Dünya Ekonomik Krizinin 

etkilerinin bittiği ve sanayi kesimindeki üretim artışına bağlı olarak bu sektörde 

istihdamın artmasına neden olduğu istihdamın artmasıyla birlikte Estonya ile birlikte 

diğer ülkelerde işsizliğin azaldığını göstermekteydi. Ancak Türkiye ile Estonya 

arasındaki, 1928 tarihli ticaret ve seyrüsefain sözleşmesi ile 1929 tarihli ticaret ve 

seyrüsefain antlaşması ve 13 Mart 1935 tarihli ticaret ve kliring antlaşması yapılmasına 

rağmen, 30 Mart 1937 tarihli Akşam gazetesinde Türkiye ile en az ticari münasebetti olan 

                                                           
1100 “Yeni Kontenjan Hangi devletler bundan istifade edecekler” Akşam 30 Mart 1935, S. 5905, s.5. 
1101 “Estonya bizden pamuk alacak” Akşam 25 Kanunuevvel 1935, S. 6175, s.7. 
1102 “İşsizlik azalıyor, Beynelminel mesai bürosunun bir istatistiği” Akşam 6 Kanunusani1937, S. 6545. 

s.2,.(A.A. Cenevre) 
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ülkeler arasında Irak, Yugoslavya, Danimarka, Litvanya ile birlikte Estonya’nın da 

olduğu belirtilmişti.1103 Gazetenin de dikkat çektiği üzere, iki ülke arasında yapılan 

antlaşmalara rağmen, ticaretin istenilen seviyede olmadığı anlaşılmaktaydı. Ancak bu 

durumun iki ülkenin ticaret potansiyeline göre değerlendirmenin daha uygun olacağı 

düşünülmekteydi. Zira iki ülkenin ticaret potansiyelinin oransal olarak iki ülke arasındaki 

dağılımına bakarak daha anlamlı bir sonuç çıkarmak mümkün olabilmekteydi. 

Anadolu Ajansı tarafından 3 Eylül’de yapılan haberde Merkez Bankasının 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan alınan hesap özetlerine göre 28 Ağustos 1937 

tarihindeki kliring hesaplan bakiyeleri ve kredili satın alımlara ait taahhüt yekünları 

verilmişti. Bu yükünlere göre Estonya Merkez Bankasındaki kliring hesap bakiyesi 7.800 

TL olarak görülmekteydi.1104 Yine 22 Nisan 1938 tarihli Akşam Gazetesinde (21 Nisan 

Ankara) 16/04/1938 tarihi itibariyle Merkez Bankası’ndaki kliring hesaplarının özetine 

bakıldığında kredili ithalat için Merkez Bankası’na Estonya firmalarının 21.053,00TL 

taahhütte bulunduğu, Estonya Merkez Bankası’nda bulunan Türkiye’ye ait kliring 

hesabında ise 43.200,00TL alacak olduğu belirtilmişti.1105 

Estonya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler kapsamında Türkiye’den Estonya’ya 

yapılan ihracat kapsamında 15 Kasım 1937 tarihli Ulus Gazetesinde çıkan haberde 

Estonya’ya 3.012 kilo tütün satıldığı,1106  28 Temmuz 1940 tarihli Akşam Gazetesine göre 

Estonya’ya 10 bin liralık 20 bin kilo yaprak tütün satıldığı belirtilmekteydi.1107 

Estonya’dan Türkiye’ye yapılan ithalatın 52.000 TL iken, Türkiye’den 

Estonya’ya yapılan ihracatın ise 97.000TL olduğu, belirtilmekteydi.1108 

                                                           
1103 “Diğer memleketlere ne kadar mal sattık” Akşam 30 Mart 1937, S. 6625. s.8. 
1104 “Merkez bankasından alınan hesap hülâsaları” Akşam, 4 Eylül 1937 S.6783. s.4; ayrıca bkz. “Dış 

ticaretimizin ve bloke alacaklarımızın vaziyeti” Ulus 4 Eylül 1937, S. 5785,  s.5. 
1105 “Kliring hesapları durumu” Akşam 22 Nisan 1938, S. 7008. s.8. 
1106 “Geçen ay ne kadar tütün sattık” Ulus, 15 Kasım 1937 S. 5856,  s.2. 
1107 “Bir haftalık ihracatımız” Akşam, 28Temmuz 1940, S. 7820, s.3. 
1108 “İthalatımız ihracatımız”  Ulus, 6 Ocak 1939,s.2. 
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Türkiye ile Estonya arasındaki sözleşmesel ilişkilerin birer yansıması olarak iki 

ülke arasında cereyan eden 1930-1940 arası süreçteki basında yer alan olaylara bakılacak 

olursa, Türkiye’de balıkçılığın canlandırılması ve gelir getiren bir hal alması için 

Estonyalı Ernst Veberman adlı uzman kişiden danışmanlık hizmeti alınmıştı. 

Estonya’ya kömür, soğan, tütün, kuru üzüm ve zeytin satılmış, yine 1935 yılında 

Estonya’nın 1 milyon kronluk pamuk ithali için Türk Ofise başvurulmuştu. Yaşanan 

dünya ekonomik krizi sonrası uluslararası istatistiklere göre Estonya’da işsizliğin 1933 

yılı başı itibariyle düşmekteydi. Estonya’daki işsizlikteki azalışın 1937 yılı verilerine göre 

de devam etmekteydi. Dünya krizinden Türkiye fazla etkilenmemişti.  1937 yılı verilerine 

göre yapılan ticaret ve kliring antlaşmalarına rağmen rakamsal olarak Türkiye’nin en az 

ticari ilişkisi olduğu ülkeler arasında Estonya’da bulunmaktaydı. 1937 yılında Estonya’ya 

3.000 kilo tütün 1940 verilerine 10 bin lira değerinde 20 bin kilo yaprak tütün satılmıştı. 

1939 yılı verilerine göre Türkiye’nin Estonya’dan ithalatı 52.000 TL iken ihracatı 

97.000TL olmuştu. 1937 tarihindeki Estonya’nın Merkez Bankasındaki kliring hesap 

bakiyesi 7.800 TL, 1938 yılı itibariyle Estonya firmaları 21.053,00TL taahhütte 

bulunmuş, Estonya Merkez Bankasında bulunan Türkiye’ye ait kliring hesabında ise 

43.200,00TL alacak bulunmaktaydı. Bu kliring bakiyesine göre Estonya ile yapılan 

ticaretten Türkiye karlı çıkmaktaydı. Türkiye’nin Estonya’ya yaptığı ihracat, Estonya’dan 

yaptığı ithalattan daha fazla gerçekleşmişti. 

Küresel durgunluk ile mücadele, uluslararası ticareti canlandırmak ve döviz 

kurlarını istikrara kavuşturmak için tedbirler almak amacıyla toplanan Londra İktisat 

Konferansında Estonya yetkilisi temsilcisinin dünya ticaretinde yaşanan sıkıntılara 

değinerek bu sıkıntılar içerisinde ihracat mallarının gönderildikleri yerlerde maruz kaldığı 

maniler ve tahditlerin kaldırılmamasının,  tarımda üretimin artmasına karşılık fiyatların 

büyük oranda düşmesinin, ihracatı azalttığı bu nedenle genel bir düzenleme ile tarifelerin 
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tenzili ve tahditlerin kaldırılmamasının başlıca engeller olduğunu dile getirmesi küresel 

ticaret açısından önemli bir katkıydı. Bu meyanda çözüm olarak dünyanın krizden 

çıkmasının yolu olarak arz fazlası bulunan malların ihraç edilmesi bunun karlılığını 

artırmak için de gümrük tarifelerinde bir indirime gidilmesi gerektiği önerilmekteydi. 

Konferansta krizden çıkmanın üretimi artırmakla olacağı vurgulanmıştı.  

 

3.10. İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK VERİLER 

 

 

Estonya ile Türkiye arasındaki, mevcut ekonomik ilişkilerin, yapılan ticaret ve 

kliring antlaşmaları çerçevesinde nasıl şekillendiğini, bu antlaşmaların ticarette nasıl bir 

etkisi olduğunu ve hangi malların ticarete konu olduğunu, 1924-1940 yılları arasında 

ticaretin nasıl bir seyir izlediğini, ticaretten kimin karlı çıktığını, iki ülke arasındaki 

ticarete damga vuran yılların hangileri olduğunu görmek açısından iki ülke arasındaki 

1924-1940 yılları arasındaki ticaret verilerine ve ülkelerin birbirleri hakkında 

hazırladıkları raporlara bakmak yararlı olacaktı. Bu çerçevede elde edilen ticaret 

verilerine göre iki ülke arasındaki ticaretin seyri şu şekilde gerçekleşmişti:  

 

1924-1929 yılları arasında Türkiye Estonya arasındaki ekonomik ve ticari duruma 

bakılacak olursa; 

Estonya’dan Türkiye’ye ithal edilen telefon ve aksesuarlarının gümrükten 

geçmesi işlemlerinde belirtilen kota sınırı nedeniyle bir sıkıntı yaşanmaktaydı. Bu sıkıntı 

nedeniyle, Estonya Devleti’nin 29 Mart 1934 tarih ve 1924 sayılı notasında belirttiği 

hususla bağlantılı olan konu da Estonya’dan gelen ve toplam ağırlığı 5000 kilogramı 

bulan binlerce telefon ve aksesuarlarının Türkiye girişte kota sıkıntısı yaşamasıyla ilgili 

olarak şu açıklama yapılmaktaydı. Estonya’dan telefon ve aksesuarlarının ithalatı 
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işleminin gerçekleşmediği çünkü söz konusu aparatların 14859 ve 15320 sayılı 

kararnamelere ekli M listesinde yer almamakta olduğu dile getirilmekteydi. 148 sayılı 

emir ile 1 Nisan’da telefon ve yardımcı cihazlar genel kota listesine eklenmişti, bu listeye 

her 6 aylık dönem için 3.000 adet ithalata izin verilmekteydi. İlave olarak, 14859 sayılı 

kararnamenin 9’uncu maddesi kalemin tutarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankasında, altı aylık bir süre boyunca tutulması şartıyla 6000 adet/kilo telefon ve 

aksesuarının satılmasına imkan sağladığı belirtilmişti.1109 Böylece Estonya’dan ithal 

edilen telefon ve yardımcı telefona aparatlarının ithal edilmesine mani olan hususun 

yapılan düzenleme ile giderildiği anlaşılmaktaydı.  

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğundan Estonya Dışişleri Bakanlığına 

gönderilen 22 Ağustos 1929 tarihli ve 341 sayılı telgrafta; Türkiye ile yapılacak olan 

ticaret antlaşmasında değerlendirilmesi için 1924-1929 tarihleri arasında Estonya ile 

Türkiye arasındaki ticarete ilişkiler verilerin gönderildiği belirtilmişti. İki ülke arasındaki 

ticari ilişkiler; Türkiye’de de Estonya’da olduğu gibi ihracat malları ve mal ihracatı 

birbirinden farklı değerlendirilmekteydi. Estonya pazarının Türk tütünü, kuru üzüm, 

fındık, kahve vb. ürünlerle ilgilendiği, bununla birlikte, Türkiye’nin endüstri ürünü olarak 

halı ipliğinin önemli olduğu, ancak Türkiye’den en çok tütün alındığı, 1924-1929 

döneminde 700.000 kg ve 1.321.000 kron değerinde tütün alındığı,  ayrıca bunun yanında, 

kuru üzüm, susam, saman, tohumlar, kahve, incir, kakule, kakao, diğer yaş ve kuru meyve 

ithalatı yapıldığı belirtilmekteydi. Yine az da olsa Eston malının eskiden beri Türk 

pazarında olduğu ifade edilmekteydi. Yünlü kumaş, kontrplak, telefon ve aparatları, 

ambalaj kağıdı, makine yedek parçaları, keten ipliği, yıldırımsavar ve aparatları, yelken 

bezi, baskı kağıdı, kontrplak, pamuk ürünleri gibi ürünlerin Türkiye’ye satıldığı ifade 

edilmekteydi. Raporda, Türkiye ile yapılan ticaretin henüz başlangıç aşamasında olduğu, 
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daha kat edecek çok mesafe olduğu bu yolda çok fazla aşılması gereken engel olduğu 

hususlarının altı çizilmekteydi. Bununla birlikte Türk mallarının, Estonya pazarında 1924 

yılında Eston mallarının ise Türk pazarında 1926 yılından itibaren var olmaya başladığı 

belirtilmişti.  Ayrıca söz konusu raporun devamında “maalesef ki” Türkiye ile olan ticaret 

bilançosunun Estonya aleyhine pasif olduğu, son 5,5 (5½) yıl içinde, Estonya’nın daha 

önce sattığına göre, Türkiye'den 7.5 (7½) kat daha fazla mal satın aldığı 

belirtilmekteydi.1110  

 Tablo 9; 1924-1929 Tarihleri Arasında Estonya’nın Türkiye’ye İhracatı Ve İthalatı 

Yıllar Estonya’nın 

Türkiye’den aldığı 

100 Kron 

Estonya’nın 

Türkiye’ye sattığı 100 

Kron 

Bilanço Farkı  

Negatif (-)Pozitif (+) 

1924 81,2 - -81,2 

1925 367,1 - -367,1 

1926 665,8 19,3 -646,5 

1927 352,7 72,3 -280,4 

1928 42,1 49,2 +7,1 

1929 38,3 61 +22,9 

Toplam 1.547.000 201.800 1.345,200 

Kaynak EDA, Belge No; era0957_004_0000117_00008_t 

Estonya’nın Türkiye’den 155 milyonluk mal aldığı, ancak 20 milyonluk mal 

sattığı bunun Estonya adına 135 milyonluk bir negatif ticaret demek olduğu, bu durumun 

Estonya’nın aleyhine olduğu, Türkiye ile yapılan ticarette Estonya’nın negatif bir dış 

ticaret fazlası verdiği vurgulanmıştı. Estonya’nın Türkiye ile olan ticarette negatif fazla 

vermesi yani Türkiye’ye sattığından fazla mal almasında, Estonya’nın bir 

konsolosluğunun ve ticari antlaşmalarının olmamasının etkisi olduğu ve karşılaşılacak 

diğer engellerin hesaba katılmadığı dile getirilmişti. Ancak bu negatif tabloya rağmen,  

gelecek adına umutlu olunması gerektiği, çünkü Türkiye’nin 14 milyonluk bir nüfus ile 

büyük alım gücü olan büyük bir pazar olduğu, fakat normal bir ticari ilişki kurmak için 

iyi dengelenmiş bir ticaret sözleşmesi yapılması gerektiği belirtilmekteydi.1111  Türkiye 
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1924-1929 yılları arasında Estonya ile yaptığı ticaretten karlı çıkan ülke konumundaydı. 

Bu durum Türkiye’nin Estonya’dan aldığından daha fazla bir malı Estonya’ya satması 

demekti. Türkiye’nin Estonya ile olan ticarette ihracatının ithalatından fazla olması 

manasına gelmekteydi. Estonya kendi içinde yaptığı değerlendirmede, Estonya’nın 

Türkiye ile olan ticarette zararlı çıkmasının nedeni olarak, Türkiye’deki gelişmeleri 

yakından takip edecek bir siyasi temsilciliğinin olmaması ve ticarete yön verecek bir 

antlaşma olmamasını temel neden olarak göstermekteydi. Bu iki tespit doğrultusunda, 

Estonya İstanbul’a Atina’da görevli Ernst Veberman’ı 1928 yılında Başkonsolos atamış, 

arkasından da yine aynı yıl 13 Mart 1935 tarihinde Türkiye ile bir ticaret ve kliring 

antlaşması imzalamayı başarmıştı. Bu çerçevede Estonya Türkiye ile olan ticarette negatif 

ticaret fazlasını pozitife çevirmek veya en azından negatif ticaret fazlasını en aza indirmek 

için bu çerçevede kendi tarafından atılması gerektiğine inandığı adımları atmıştı. 

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderilen 13 Şubat 1930 tarih ve 959 sayılı diğer bir yazı1112 ekinde “Doğu ile yapılan 

ticaretimiz başlıklı” raporda,  Estonya’nın 1926 yılında Türkiye’ye olan ihracatının 

19.300 Kron iken 1928 yılında 90.100 kron olduğu belirtilmekteydi.1113 Söz konusu 

yazıda ayrıca Türkiye’nin nüfusunun 14,1 milyon olduğu, Estonya’nın Türkiye’ye 1926 

yılında 19.300, 1928 yılında 49.200 ve 1929 yılında 90.100 kronluk mal satıldığı 

belirtilmekteydi.1114  

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğunun Türkiye Ekonomisi ile ilgili hazırladığı 

22 Ağustos 1929 tarihli diğer bir raporda; Estonya’nın Türkiye’ye ihraç ettiği mallar ve 

miktarları gösterilmekteydi. Bu rapora göre; Narva Keten Kalıplama firmasının 

Türkiye’ye 7,168 kilogram keten bezi sattığı; yine Narva Çuha (ince dokunmuş tüysüz 
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kumaş) fabrikasının Türkiye’ye 2,129 kilogram çuha sattığı; Tartu Telefon Fabrikasının 

Türkiye’ye 20 adet ve 88 kilogram miktarında telefon sattığı görülmekteydi.1115 

Tablo 10; 1929 yılı ilk 7 ay itibariyle Türkiye ile Estonya Arasındaki dış ticaret verilerine göre: 

Estonya’nın Türkiye’den ithalatı (Türkiye’nin Estonya’ya ihracatı) 

İthalat Estonya’nın Türkiye’den Yaptığı İthalat (Türkiye’nin İhracatı) 

 

Madde             Kilogram Kron 

Kuru Üzüm Ve Kuş Üzümü 19251 8506 

Kuru İncir 328 293 

Fındık Temiz (Fındık İçi) 4506 8139 

Fındık Temizlenmemiş (Kabuklu) 1989 1388 

Biber 1 4 

Kremsiz Doğal Park Spreyi 25 5 

Tütün Yaprağı 13442 13385 

Tohum 177 71 

Sabun Özü 61 70 

Toplam 39780 42861 

İhracat Estonya’nın Türkiye Ye Yaptığı İhracat (Türkiye’nin İthalatı) 

Ambalaj Kağıdı 5890 2360 

Baskı Kağıdı 34958 8700 

Telefon Anahtarları 222 3646 

Yıldırım Savuşturucu 54  770 

Telefon Setleri  1644 13309 

Keten Kumaş 3828 11512 

Yünlü Kumaş 1631 20307 

Uzun Keten 867 2645 

Toplam 49184 63249 

Kaynak EDA Belge No: era0957_005_0000516_00111_t 

 

Tabloya göre, 1929 yılının ilk 7 ayına göre Türkiye Estonya’ya hem kilo (19.251 

kg) hem de para olarak (8.506 Kron) en çok kuru üzüm ihraç etmişti. İkinci olarak 13.442 

kilo ve 13.385 kron değerinde tütün satmıştı. Üçüncü olarak ise fındık 8.139 Kronluk 

satış ile kendini göstermekteydi. Bu dönemde Estonya ise Türkiye’ye 34.958 kilo ve 9700 

Kronluk baskı kağıdı satmıştı. Buna karşın kilo değeri düşük olmasına rağmen Kron 

olarak parasal değeri fazla olan telefon ve setleri, keten ve yünlü kumaş satışı 

gerçekleştirmişti. Geçici ticaret rejiminin uygulanmasının başladığı bu dönemde Estonya 

Türkiye’ye 63.249 Kron değerinde mal satarken Türkiye Estonya’ya 42.816 Kron 
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değerinde mal satmıştı. Bu duruma göre Estonya Türkiye ile yaptığı ticarette bu dönemde 

dış ticaret fazlası vermişti. Bu durum devam eden tabloya bakıldığında daha da iyi 

anlaşılmaktaydı1116. 

Tablo 11; 1929 Yılında Türkiye’ye Taşımacılık  (İthalat-İhracat) Yılın İlk Yarısı İlk Dokuz Ayı 

İtibariyle 

Türkiye’ye Yapılan 

Taşımacılık İhracat 

1929 İlk 6 Ay 1929 İlk 9 Ay 

Kağıt Sanayi Ürün(A) Kilogram Kron Kilogram Kron 

40.938 11.060 47.461 12.541 

Ambalaj Kağıdı 5.980 2.360 5.980 2.360 

Baskı Kağıdı 34.958 8.700 41.481 10.181 

     

Tekstil Ürünleri (B) 6.069 32.207 7.226 37.391 

Uzun Keten 876 2.645 867 2.645 

Keten Kumaş 3.828 11.512 4.728 14.439 

Yünlü Kumaş 1.401 18.050 1.631 20.307 

     

Elektrik Makineleri 

Aparat Ve Sarf 

Malzemeleri (C) 

1.920 17.725 2.015 19.007 

Telefon Setleri 1.644 13.309 1.709 14.124 

 Anahtarlar 222 3.646 244 3.026 

Yıldırım Koruyucular 54 770 62 857 

Toplam 48.954 60.992 56.702 68.939 

Türkiye’den İthalat 

Maddenin Adı 1929 İlk 6 Ay 1929 İlk 9 Ay 

Kilogram Kron Kilogram Kron 

Kuru Üzüm Ve Kuş 

Üzümü 

18.203 7.982 19.251 8.506 

Kurutulmuş İncir 328 293 328 293 

İstiridye - - 251 90 

Ceviz  1.989 1.388 1.989 1.388 

Ceviz Temizlenmiş 4.506 8.139 8.281 16.547 

Defne Yaprağı Ve 

Meyveleri 

- - 147 53 

Biber 1 4 1 4 

Tohumlar 177 71 177 71 

Sabun Kökleri 61 70 61 70 

Tütün Yaprakları 11.952 20.181 16.929 30.775 

Doğal Park Spreyi 25 5 25 5 

Agar-Agar (Gıda Jelatini) - - 61 820 

Toplam 37.242 38.133 47.501 58.622 

Kaynak; EDA Era0957_005_0000516_00113_T; EDA, Era0957_005_0000516_00114_T 

Tabloya göre, 1929 yılı ilk dokuz ayında, Estonya Türkiye’ye kağıt sanayisi 

ürünleri, tekstil ürünleri, elektrik makineleri ve telefon setlerinde toplam ilk dokuz ayda 

58.622 Kron değerinde mal satmıştı. Türkiye ise bu dönemde kuru üzüm başta olmak 

üzere kuru yemiş türevleri, tütün gibi malzemeler satmıştı. Bu duruma göre, Estonya 
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Türkiye ile yaptığı ticarette bu dönemde dış ticaret fazlası vermişti.  Bu durum devam 

eden tabloya bakıldığında daha da iyi anlaşılmaktaydı.1117 

Tablo 12; 1929 Yılında Türkiye Estonya Arasındaki Ticaretin Özeti (X 1000 Kron). 

 Türkiye’den 

Estonya’ya Satış           

Estonya’dan 

Türkiye’ye Satış   

 Estonya Lehine 

Durum+/- 

1929 Yılı 1.5. Aylık 

Dönem 

38.133 60.992 22.866 

1929 Yılı 9 Aylık 

Dönem 

58.622 68.939 10.317 

Kaynak EDA Belge No: Era0957_005_0000516_00112_T 

 

Estonya 1929 Yılında Türkiye ile yaptığı ticaretten dış ticaret fazlası elde ederek 

lehine bir ticaret yapmıştı.1118 

Bu süreçte Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu Enrst Veberman imzalı 27 Aralık 

1929 tarih ve 793 sayılı Türk Ekonomisinin 1929 yılı hakkındaki genel durumu anlatan 

bir rapor göndermişti. Bu rapora bakılacak olursa; 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milyon kilometre karenin ¾’ü yani 762.736 km2 

yüz ölçüme sahip olduğu, bu yüzölçümün 300.000m2’sini ekili arazi, 125.000m2’sini 

Orman 50.000m2’sini bataklıklardan oluştuğu, Türkiye nüfusunun 28 Ekim 1928 

verilerine göre 13.660.775 kişi olduğu, 27 Aralık 1929 tarihi itibariyle nüfusun 14 

milyonu aştığı, Balkanların en kalabalık devletinin Türkiye olduğu, (Türkiye’yi Bir 

Balkan Devleti olarak görmektedir) Türkiye’nin kentsel nüfusunun 3 milyonu bulduğu, 

bu çerçevede, Türkiye’nin büyük illeri olan İstanbul’da 1.050.000 kişi;1119 İzmir’de 

(Smirna) 160.000 kişi; Ankara (Angora)’da75.000 kişi; Adana’da 72.000 kişi; Bursa’da 

(Brousse) 62.000 kişi; Konya’da 50.000 kişi yaşamakta olduğu belirtilmişti. Bunun 

yanında bu şehirli nüfusun %40-50’sinin “Samsun, Erzurum, Diyarbekir, Eskishehir, 
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Edirna, Kayseri, Gazi-Aymtap,” illerinde yaşamakta olduğu; bunu takiben ise 7 ilde 30-

40 bin kişi; 14 şehirde 20-30 bin kişi; 39 şehirde 10-20 bin kişi 79 şehirde 5-10 bin kişilik 

nüfusa sahip olduğu vurgulanmıştı. Türkiye’de büyük çoğunlukla Türkçe konuşulmakta 

olduğu ancak Türkçe’nin yanı sıra Rumca/yunanca, Ermenice, Arapça, Farsça da 

konuşulmakta olduğu, bunun yanında Avrupa dillerinden Fransızcanın hakim dil olmakla 

birlikte, İngilizcenin de özellikle tekstil ticaretinde, az da olsa nakliye işlerinde 

konuşulmakta olduğu Almanca ve Rusçanın Yunanistan’a göre daha fazla bilindiği 

belirtilmişti. Türkiye’nin eğitimi başlığında ise genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kahramanca mücadelesine rağmen eğitimde istenilen mesafeyi elde edemediği, eğitimin 

düşük olduğu, İstanbul’un bile yarısının okur-yazar olmadığı, ancak çocuk okullaşma 

oranının artmakta olduğu, 1929 yılı verilerine göre 450.000 öğrencinin İlkokulda; 32.000 

öğrencinin orta öğretim düzeyinde, İstanbul ve Ankara’da da 4.000 civarında 

yükseköğretim öğrencisi bulunmakta olduğu belirtilmişti. Türkiye’nin para biriminin kısa 

adı “ltq” olan Türk Lirası olduğu ve gündelik hayatta kullanıldığı paranın konvertible 

olduğu, 1 Türk Lirasının 100 Kuruştan oluştuğu belirtilmişti, Türk lirasının değişim 

oranlarının ise, altın 110 Kuruş; 1926 Ocak 910 kuruş, 1927 Ocak 963 Kuruş; 1928 Ocak 

987 kuru, 1929 Haziran 1.20 kuruş; 1929 Aralık ta ise 1.020 kuruş olduğu belirtilmişti.  

Ölçü birimlerinde metre yasası yürürlükte olmasına rağmen pazarda; 1 arşın (arshin) 

0.768 metre; inşaat işlerinde 1 arşın 0.758 metre; kumaş işlerinde 1 arşın 0.680 metre 

olarak kullanılmakta olduğu, yüzey ölçü biriminde arşınkare kullanıldığı ve 1 

arşınkarenin 0.575 metrekare olduğu, ağırlık ölçüş olarak kullanılan 1 okkanın 1.282 

gram olduğu bunun da 400 dirhem ettiğine değinilmişti.1120 

Türkiye’nin Estonya ile olan Bağlantıları konusunda, malların deniz yoluyla sevk 

edildiği, Akdeniz üzerinde Türkiye’nin, Yunanistan biraz uzak olması nedeniyle 
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Yunanistan’a göre 1-2 gün fark ederek ortalama 42-47 gün arasında Estonya’dan 

Türkiye’ye malların taşınmasının sürebildiği, mektup ve postaların 7 gün içinde 

gidebildiği ama Balkanlarda olduğu gibi bazen gecikmelerin olabildiği ve 10-15 günde 

ulaşabilmekte olduğu, yolcular için en iyi güzergahın demir yolu ile Tallinn, Varşova, 

Lviv (livov), Bükreş üzerinden Köstence’ye varınca buradan da İstanbul’a deniz yoluyla 

ulaşmak olduğu, çay zamanı olduğunda hafta birkaç kez Köstence’ye gemi bulunabildiği, 

6 gün sürmesine rağmen, demiryoluyla daha kolay bir yolun olduğu, Tallinn,  Varşova, 

Viyana, Budapeşte, Belgrad, Sofya üzerinden İstanbul’a gelmenin mümkün olduğu, bu 

yolun hızlı olmasına rağmen yorucu ve yoğun olduğu belirtilmekteydi.1121 

 Raporun İkinci Kısmında; 1929 itibariyle Türkiye’nin Ekonomik durumu 

hakkında verilen bilgiler başlığı altında kıtlık ve yoksulluk, ticaret ve para piyasasındaki 

zorluklar, anormal ithalat, enflasyon ve destekleri bütçe konuları işlenmişti. 

Bu bilgilere göre; soğuk ve havalardaki diğer belirsizlikler nedeniyle meyve 

yetiştiriciliğinin azalmasının Türkiye için acı bir durum olduğu, bu nedenle üretimde %70 

seviyesinde bir azalma olduğu, 1929 yılındaki krizin etkilerinin daha keskin bir hal 

almasının ana nedeninin kötü giden hava şartları olduğu belirtilmişti. 1925 yılında 

yazından sonra bir dizi fırtına ve yağmur yağışları yaşandığı ve buğdaylar için bu kötü 

bir durum olduğu, devam eden 1928-29 yıllarında da benzer sıkıntılar yaşandığı, bu 

dönemde doğu bölgelerindeki hayvanların ölüm oranlarının %25 civarına geldiği, bunun 

da yün ve halı üretimini etkilemekte olduğu ifade edilmişti. 

Halkın satın alma gücünün düştüğü, son iki yılda faturanın iyice kabardığı ve 

çöküşün hızlandığı, 1927 yılında İstanbul’da 28 iflas olduğu, 1929 yılında ithalatın arttığı 

ihracatın azaldığı, 1925 yılında 434 milyon Ltq; 1926 yılında 421 milyon Ltq, 1927 

yılında ise 370 milyon Ltq olduğu, ithalatın önlenmesi için hükümetin gümrük vergilerini 
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artırma yoluna gittiği, parlamentoda 1122 bu yöndeki kararın arkasından ithal edilen 

malların gümrük tarifeleri nedeniyle fiyatlarının arttığı, bu nedenle ithalatçıların 

gelecekteki vergileri de göz önüne alarak ortaklık yapmak suretiyle malları ithal ettiği 

belirtilmişti. 

Tablo 13; İlk 1929 yılı ilk 4 ayda Türkiye’ye Yapılan İhracatın Durumu 

 Türk lirası Cinsinden değeri 

Malların adı 1928 Yılı 1929 Yılı 

Pamuklu kumaş iplik 8.500.000 10.890.000 

Gıda maddeleri 18.000.000 49.000.000 

Yağlar 2.000.000 14.000.000 

Lastik Ürünler 500.000 1.280.000 

Alkollü içecekler 27.000 387.000 

İlaç ve eczacılık ürünleri 383.000 6.494.000 

Petrol 11.000.000 46.000.000 

Meyve Ürünleri 444.00 10.400.000 

Kaynak; EDA Belge No: era0957_004_0000117_00033_t 

 

Tablodan görüleceği üzere 1929 yılındaki ithal edilen malların TL olarak değeri 

yükselmişti. Bu da 1929 yılında 1928 yılına göre daha fazla mal ithal edildiği algısı 

oluşabilmekteydi. Bu ateşli ithalat döneminin 1929 yılı ekim ayına kadar devam ettiği, 

çünkü ekim ayında gümrük tarifeleri işlemeye başlamış olduğundan ithalattan vergiler 

alınmaya başlandığı, bu dönemde gümrük depolarının daha önce olmadığı kadar mal 

stokuna sahip olduğu, bu dönemde fazla gelir beklendiği, fakat piyasanın kapasitesinin 

bu durum için dikkate alınmadığı, tarifelerin sadece satılacak malları için değil satılmış 

malları içinde uygulandığı çünkü halkın satın alma gücünün savaş öncesinden daha fazla 

düştüğü belirtilmişti. Rapor da ayrıca Kasım ayından itibaren büyük ve yeni zorluklar 

ortaya çıktığı, yabancı paraya olan talebin arttığı, Türk Lirasının değerinin düştüğü, böyle 

bir ortamda karaborsacılığın ve para aklamanın ortaya çıktığı, kişilerin borsaya büyük 

oranda para aktardığı belirtilmekteydi.1123  
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Raporun devamında Dünya Ekonomik Kriziyle ilgili bilgiler verilmekteydi. Buna 

göre, krizin giderek şiddetlendiği, 1929 senesindeki hava koşulları nedeniyle incir ve 

fındık veriminin çok zayıf olmasına rağmen ihracat yapıldığı,  ancak üretimdeki azalma 

nedeniyle bu mallardan elde edilen para girişini büyük ölçüde azaldığı, ancak hükümetin 

durumu gerçek bir iyileşme düşündüğü bunun için hızlı bir şekilde bir devlet bankası 

kurmak, Türk Lirası sterlin dengesini düzenlemek; özellikle lüks ürünler ve kendi 

malzemelerini sektöre katabilecek her türlü endüstriyel ürün için destek sağlamak gibi bir 

dizi tedbir almayı, bunların içinden özellikle kereste ve çay, kahve gibi ürünlerin 

endüstrideki formlarını çeşitlendirmeyi hedeflediği belirtilmişti. 

Söz konusu yazıda, Türkiye’nin 1930-1931 yılı bütçesinin 223 milyon Türk Lirası 

olduğu Kamu kurumlarına göre bütçeleri hakkında da bilgi verilmekteydi. Bu bilgilere 

göre, Parlamentonun 2 milyon TL; Başkanın 0,3 milyon TL; Maliye Bakanlığının 15,9 

milyon TL; Kamu Borçları 34,1 milyon TL; Gümrük İdaresi 5,1 milyon TL; Bakanlar 

Kurulu 0,9 milyon TL; Kadastro İdaresi 1,4 milyon TL; Danıştay 0,3 milyon TL; Posta 

Telefon Telgraf İdaresi 6,0 milyon TL; Devlet İstatistik Kurumu 0,06 milyon TL; 

Emniyet Teşkilatı 4,5 milyon TL; Jandarma Genel Komutanlığı 9 milyon TL; İçişleri 

Bakanlığı 4,2 milyon TL; Diyanet İşleri Başkanlığı 1,7 milyon TL; Göç İdaresi 1,5 

milyon TL; Adalet Bakanlığı 7,3 milyon TL; Ekonomi Bakanlığı 7,3 milyon TL; Dışişleri 

Bakanlığı 4 milyon TL; Basın Bürosu 0,4 milyon TL; Liman İşletmeleri 0,3 milyon TL; 

Sağlık Bakanlığı 4.4 milyon TL; Eğitim Bakanlığı 8,1 milyon TL; Savunma Bakanlığı 

67,3 milyon TL; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 34,6 milyon TL şeklinde oluştuğu 

belirtilmişti. 1124 

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğundan 1930 yılı Eylül ayı verilerine göre 

Türkiye’nin dış ticaret verilerine göre hazırlanan rapor, 29 Kasım 1930 tarihinde Estonya 
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Dışişleri Bakanlığına gönderilmişti. Bu rapora göre; Gümrük Genel Müdürlüğü Kontrol 

ve İstatistik Şube, Türkiye’nin 1930 Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bu veriler 

12.639.836 TL, 43804372 kilo 427 baş, 23.555 parça, 9.587 ton, 7.085 metreküp ithalata 

karşılık gelmesine karşın bir önceki yılın aynı ayına göre 34.480.879 TL, 147.681.009 

kilo, 2.021 baş, 32.864 parça, 416 ton, 2.861 metre küp ithalat yapıldığını göstermekteydi. 

Yine 1930 yılı verileri 14.461.233TL, 72.626.673 kilo, 89.653 baş, 693 parça, 13.240 ton, 

ihracata karşılık gelirken bir önceki yılın aynı ayına göre 12.969.840 TL, 65.467.882 kilo, 

60.738 baş, 1402 parça, 69 ton ihracat yapıldığını göstermekteydi. İthalattaki bu keskin 

düşüş sadece yeni gümrük tarifelerine başvurulması arifesinde istisnai olarak gerçekleşen 

bir azalış olarak addedilmemesi gerektiği, diğer yandan geçen yıldan bu yana,  ana ihracat 

mallarında %25 ila %50 oranında azalış dikkate alındığında, ihracatın kayda değer bir 

artış sağlandığı görülmekteydi. Rapor edilen bu durum, değer değil de ihraç edilen miktar 

dikkate alınırsa daha da anlamlı hale gelecekti. Bu çerçevede, 1929’da 65 milyon kilo ve 

61 bin büyükbaş hayvan, 1930 Eylül’ünde ihracat 73 milyon kilo ve 90 bin başın üzerinde 

büyükbaş hayvanı refere etmekte olduğu görülecekti.1125 

 

Aşağıdaki tablo, son beş yıllık dönemde Türkiye'nin Eylül ayı dış ticaret rakamları 

gösterilmektedir: 

Tablo 14;Türkiye’nin 1926-1930 yılı ihracat ve ithalat verileri (TL) 1926-1930 

Yıl İthalat İhracat 

1926 20.458.852 18.728.386 

1927 17.287.071 9.387.599 

1928 19.248.141 13.860.393 

1929 34.480.879 12.969.840 

1930 12.639.836 14.461.233 

Kaynak EDA Belge No; era0957_004_0000117_00040_t 

 

1926 yılında Türkiye dış ticaret açığı verirken, bu durum 1927, 1928 yılında da 

devam ederek 1929 yılında maksimum seviyeye gelmiş ancak 1930 yılında bu durumu 

                                                           
1125 EDA Belge No; era0957_004_0000117_00039_t 



557 

 

tersine dönerek 1929 yılındaki 22 milyonluk açıktan sonra yaklaşık 2 milyon dış ticaret 

fazlası vermişti.1126 

Tablo 15; Türkiye’nin Ülkelerle olan ihracat ve ithalat durumu TL Eylül 1930 itibariyle 

Ülke (A) İthalat İhracat  Ülke (B) İthalat İhracat 

Arnavutluk  0 895  Macaristan 32.218 225 

Almanya 2.433.334 2.015.771  Japonya 313.168 4.446 

İngiltere  1.395.250 952.577  İtalya 2.222.431 3.076.937 

Arjantin 13.480 10.589  Mezopotamya 1.512 5665 

Avusturya 371.808 2.280  Norveç 17.563  

Belçika 783.447 259.000  Filistin 709 49.725 

Brezilya 103.146 0  İran 35.404 5.357 

Şili 0 0  Polonya 35.534 0 

Çin 24.712 123  Portekiz 22 0 

Danimarka 14.391 6.330  Romanya 221.643 126.194 

Mısır 313.666 542.392  Rusya 548.001 226.290 

İspanya 24.647 119.929  İsveç 178.330 152.130 

Estonya 1.134 2.903  İsviçre 61.863 1.284 

ABD 601.131 2.040.918  Suriye 131.551 641.719 

Finlandiya 4.961 8.872  Çekoslovakya 462.706 32.828 

Fransa 1.294.298 2.156.230  Yugoslavya 8.055 6.425 

Yunanistan 66.135 1.389.062  Diğer ülkeler 126.576 37.377 

Hicaz 0 5.386  İnder mines 41.588 79.673 

Hollanda 427.778 360.761  Toplam A+B 12.639.836 14.461.233 

Kaynak: EDA Belge No; era0957_004_0000117_00041_t  

 

Bu tabloya göre Türkiye, 1930 yılı eylül ayında yaptığı ticarette dış ticaret fazlası 

vermekteydi. Bu da Türkiye’nin döviz geliri sağladığı ve ülke ekonomisinin olumlu 
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etkilendiğinin bir göstergesiydi. Bu tabloya göre 1930 itibariyle Türkiye Estonya’dan 

1134 ithal ederken 2903 mal ihraç ederek Estonya ile yaptığı dış ticaretten fazla 

sağlamıştı.1127 

Yine Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğundan Estonya Dışişleri Bakanlığı’na 

gönderilen “Türk ekonomisi haftası” başlıklı 1930 tarihli ve 147 sayılı raporda (Almanca), 

raporun “Türk Ekonomisi” başlığında; Türk ekonomisinin kötüye gitmekte olduğu, 

ekonomide iflas sayılarının arttığı,  hatta iflasın rekor sayılara ulaştığı ve bu durumun yıl 

sonuna kadar durmadığı, ekonomide henüz bir iyileşme olmadığı, eğer bir iyileşme 

olsaydı bunun belirtilerinin kesinlikle fark edilebileceği vurgulanmaktaydı.1128  

Bu raporda Türk ekonomisinde tehlike çanlarının çaldığı ifade edilmekteydi. 

Raporda özellikle iflas sayısına dikkat çekilmekteydi. Bir ekonomide iflas sayısının 

artması o ekonomide işlerin yolunda gitmediğini göstermekteydi. Bu durum ekonomide 

talebin azaldığı, bu azalışa bağlı olarak eğer dış satım yok ise içeride üretimde bir azalma 

olduğu, bu da ekonomide bir daralma yaşanacağı anlamına gelmekteydi. Raporda, Türk 

ekonomisinde 1929 Dünya Ekonomik Krizi olarak bilinen “büyük buhranın” etkilerinin 

görülmeye başladığını göstermekteydi. 

 Raporda “hasat kaybı” başlığında;  önceki hasat miktarlarına göre olumlu olaylar 

olsa da tahıllarda bir hasat kaybı yaşandığı, miras yoluyla gelen nicel kazanımların yanlış 

değerlendirilmemesi gerektiği, Türkiye’nin bu hasat kaybına rağmen kendi hasadıyla 

ülkenin ihtiyaçlarını karşıladığı, bu nedenle yurtdışından tahıl ithal etmek zorunda 

olmadığı, fakat bu durumun yine de ekonomiye yük getirdiğine dikkat çekilmişti.1129  

Raporda Türk tarımındaki hasat kaybına rağmen şimdilik kendi kendine yetmekte olduğu 

belirtilmekteydi.  
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Raporda, üretimdeki artışın, fiyatların geri çekilmesini sağladığı, 

Hükümetin tarım ürünlerinin tanıtımını desteklediği, ayrıca hükümetin hazırladığı yeni 

ekonomik programında tarım bankasının (ziraat bankası) sermayesini artırarak tarım 

kredilerinin tanıtımını yaptığı, Bankanın yeni kanuna göre 22 milyon olan kredi miktarını 

100 milyona yükselttiği, bu miktarın sermayeye tüm karı kazanmak için kademeli olarak 

kazanım sağladığı, Hükümetin çıkarttığı bir başka yasayla, Ekonomi Bankası’na Tarım 

Bankası’nda 2 milyonluk bir fon daha sağlamakta olduğu,  Türk tarım ürünlerinin ihraç 

edilebilirlik sorununun, demiryolu yükünün ve liman ücretlerinin azaltılması ile 

çözüleceği, Türk yerli sanayisinin, emekleme döneminde olduğu, bir önceki yıl yeni 

tarifeleri ve yeni geçişler aracılığıyla, belirli bir canlanma yaşandığı belirtilmekteydi.1130  

Türk Hükümetinin özellikle tarımda azalan üretimi artırmak için, ziraat 

bankasının kredi mevduat miktarını artırma, tarım ürünlerinin ihracını kolaylaştırmak için 

demiryolu ve liman ücretlerini azaltma gibi bir dizi önlemler almıştı. Türk Hükümeti’nin 

tarıma önem verdiği görülmekteydi. Türk yerli sanayi başlangıç sayılabilecek bir 

aşamadaydı, bu nedenle ithal mallara karşı korunması gerekmekteydi. Bu nedenle Türk 

Hükümeti daha önce de bahsedildiği üzere 1499 sayılı bir Gümrük Tarifesi Kanunu 

çıkararak gümrük tarifelerinde bir değişiklik yapmıştı. Türk hükümeti, Lozan 

Antlaşmasından kaynaklanan gümrük kısıtlamalarının kalkması, dünya ekonomik 

krizinin etkilerinin azaltılması için bir dizi tedbirler almıştı. Alınan bu önlemlerin daha 

çok tarım, sonrasında da sanayi sektöründe olması dikkat çekiciydi. Krizden 

etkilenmemek için Türkiye tarıma ve tarımın dayandığı sanayiye özel önem vermişti.  

Diğer yandan raporda, nüfusun azalan satın alma gücü nedeniyle, iş akışının 

tatmin edici olmadığı, Hükümetin, ülkenin sanayisini iki taraflı koruma tarifeleriyle 

beraber koruma altına alarak yerli üreticiyi bu tedbirlerle teşvik etmeye istekli olduğu 
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belirtilmekteydi. Ayrıca raporda, 1 Haziran 1930’da şeker ve petrol tekelinin kaldırıldığı, 

sigara tekelinin, 25 yıl boyunca Amerikan Türk yatırım kuruluşu tarafından temmuz 

ayında devralındığı, tütün tekeli, yurtdışında fabrikalar ve şubeler kurarak satışlarını 

artırmaya ve üretimi büyütmeye çalıştığı, Gazi’nin yurt gezileri esnasında hükümetin 

kendini hissettirdiği ifade edilmekteydi.1131   

Rapora göre, Türkiye’nin çimento, konserve ve tekstil sektörüne-ihraç potansiyeli 

ve yurt içi talebi olduğu için-önem vermesi gerekiyordu. Bu kapsamda, gelişmesi 

hedeflenen sektörün ürettiği ürünlere bir talep olması yani talep sıkıntısı yaşamaması 

gerekmekteydi. Sektörün “palazlanması” ve ürettiği ürünlerinin dış pazarlarda rekabet 

edecek kaliteye ulaşması için onu besleyecek bir iç talebe ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu 

süreçte bu iç talebin ithal malların istilasına uğramaması için kota ve tarifelerle korunması 

gerekmekteydi. Hükümetin bu konuda istekli olduğu anlaşılmaktaydı. Bu arada 25 yıl 

boyunca Musul petrolünün Türkiye’ye verilecek olması ile tütün ve şeker tekellerinin 

kırılarak ihracata yönelmesi ekonomide olumlu gelişmeler olarak değerlendirilmekteydi. 

Bahsedilen raporda, Türkiye’de ihracat için deniz filosunun da kullanıldığı,  

Ankara-Sivas demiryolunun yaklaşık 600 km. olduğu ve yabancı sermayeyle yapıldığı, 

başka demiryolu projelerinin de destek kapsamına alındığı, Türk hükümetin ithalatın 

azaltılmasını (indirgeme) istediği de belirtilmekteydi.1132  

Ülkede üretilen malların ihraç edilmesinde o malların kolay bir şekilde taşınması 

önem arz etmekteydi. Malların en hızlı ve güvenli bir şekilde zarar görmeden ve 

bozulmadan gideceği yere ulaşması ithalatçı için ithal edeceği malın menşeini 

belirlemede önemli bir etken oluşturmaktaydı. İthalatçı mallarını en az maliyetle, 

üretildiği ülkeden gideceği yere güvenle, hasarsız ve bozulmadan taşıyabileceği en en 
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uygun şartlara sahip ülkeyi tercih etmeyi istemekteydi. İşte malları bu şekilde taşıma 

yollarından birisi de demiryolu taşımacılığıydı. Türkiye bu nedenle deniz taşımacılığı 

yanında demiryolu taşımacılığına da yatırım yapmaya başlamıştı. 

Tablo 16; 1928-1930 tarihleri arasında Estonya-Türkiye Ticaret Verileri 

Yıllar İthalat İhracat Fark 

1928 223.531.775 173.537.489 -49.994.281 

1929 256.296.382 155.214.071 -101.082.311 

1930 (11ay) 131.983.881 137.975.205 +5.991.324 

EDA, Belge No: era0957_004_0000117_00051_t. 

 

Dış ticaret karşılaştırması, yukarıda rapordaki tablodan aktarıldığı üzere, Türkiye 

için bir bütün olarak güçlü bir ticaret dengesi göstermeye devam etmesi daha iyi olurken, 

diğer yandan Ekim ve Kasım aylarındaki ithalat rakamlarının memnuniyetle karşılanması 

gerektiği, hasat ile bağlantılı olarak nüfusun satın alma gücünün arttığı, 1929 yılında 

ithalatın ihracatı 101 milyon TL aştığı, fakat 1930 yılında alınan tedbirlerle birlikte 

ithalatın ihracatın 5 milyon gerisinde kaldığı görülmekteydi.1133 Dış ticarette cari açık 

1930 yılında Türkiye lehine dönmüş, Türkiye dış ticaret fazlası vermiş, ülkede satın alma 

gücü alınan tedbirlerle artmıştı.  

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, tarafından Türkiye ekonomisi hakkında 

hazırlanan bir diğer rapordaki bilgilere göre, Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğundan 

Estonya Dışişleri Bakanlığına gönderilen 1346 numaralı “Türkiye’nin Ticaret Özeli” 

konulu raporda; Türkiye’deki gümrük tarifesi ana grupları ve özel ticaret rakamları 

hakkında bilgi verilmekteydi. Türkiye’de sona eren eski gümrük tarifesi sadece 30 

gruptan oluşurken, yeni düzenlemede gümrük tarifeleri 75 farklı madde grubundan 

oluştuğu (1 Ekim 1929 tarihinden itibaren geçerli olan, 1499 sayılı Gümrük Tarifesi 

Kanunu), aynı çeyrekte özel ticaret göstergelerine göre 69.042.807 değerindeki ticaret 

hacminin, 31.761.503 Ltgs’lik kısmını ithalatın ve 37.281.304 Ltgs’lik kısmını ise 
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ihracatın temsil ettiği, miktar açısından bakıldığında, hem ithalat hem de ihracat için - ve 

aynı çeyrek için - dış ve özel ticaret rakamları aşağıdaki gibi olduğu; buna göre 

254.966.801 Kilo; büyükbaş hayan 92.594; parçalar 141.846; ton olarak 45.851 ve metre 

küp olarak 10,290; birim Türkiye’nin mal ticareti yaptığı; bunların 130.587.901 kilosu 

12.105 baş hayvan, 129.026 parça ve 10.290 metre küpün ithalat olduğu; 

123.478.900.kilonun, 80.489 baş hayvanın; 12.820 parçanın; 12.829 tonun ihraç edildiği 

belirtilmekteydi.1134  

Bu tablonun aylara göre de dağılımına bakılacak olursa, İthalatta; Ocak 

54.972.268 kilo, 1.694 baş, 42.488 parça, 5.262 ton ve 4.495 metreküp olduğu; Şubat 

ayında, 31.981.147 kilo, 9.055 baş, 5.508 metreküp; Mart ayında, 44.534.486 kilo, 1.356 

baş, 48.018 parça 1.233 ton ve 287 metre küp ithal edildiği görülmekteydi. İhracatta ise, 

Ocak ayında 36.404.835 kilo, 15.672 baş, 9.047 parça 10.994 ton; Şubat ayında 

47.091.100 kilo, 40.226 baş, 1.649 parça; Mart ayında 39.982.965 kilo, 24.591 baş, 2.124. 

parça ve 8.835 ton mal ihraç edilmişti.  Bu ticaretin grup olarak; canlı hayvan, tereyağ ve 

diğer hayvansal ürünler, hayvansal deri, yün, keçe halı, kumaş,1135 tahıl ve tahıl ürünleri, 

meyve, kahve, kakao, tütün, tombak, biber, pamuk, dokumalık pamuk, gözlük ve 

çerçevesi, demir ve çelik, pamuk, kara taşıma araçları, yanıcı mineral yağ kalemlerinden 

gerçekleştiği belirtilmişti.1136  

Türkiye ile Estonya arasındaki ithalat-ihracat etkileşimini ve genel anlamda 

ekonomik ilişkilerin niteliğini değerlendirmek için, Estonya’nın Merkezi İstatistik 

Bürosu (Bureau Central De Statistique De L’esthonie) tarafından yayınlanan yıllık dış 

ticaret verileri önemli bir yer tutmaktaydı. Bu istatistiki bilgilere bakıldığında, ticarete 

konu olan belli ürünleri saptamak kolaylaşmaktaydı. 1933 yılı Ağustos ayında Estonya 
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Türkiye’den 5,1 ton ve 7165 Kron değerinde ithalat; Türkiye’ye ise 0,7 Ton ve 2250 

Kronluk ihracat yapmıştı. Ağustos ayında yapılan ithalatın ise 4,8 tonluk ve 6810 Kron 

değerini keten tohumu, kurutulmuş cevizi içi, yaprak tütün, oluşmaktaydı.1137 1933 yılı 

Eylül ayında; Estonya, Türkiye’den 3,5 ton ve 4248 Kron değerinde ithalat ve Türkiye’ye 

0,2 ton ve 1600 Kronluk ihracat yapmıştı.1138  Ekim ayında, Estonya Türkiye’den 4.7 ton 

ve 4346 Kronluk mal ithal ederken, Türkiye’ye mal ihraç edilmemişti.1139 Kasım 1934’te 

Estonya Türkiye’den 19.8 ton ve 15250 Kronluk mal ithal ederken; Türkiye’ye 0.05 ton 

ve 300 kronluk mal ihraç edilmişti.1140 Aynı yılın Aralık ayında Estonya Türkiye’den 69.6 

ton ve 46309 Kronluk mal ithal ederken; Türkiye’ye 0.7 ton ve 5600 kronluk mal ihraç 

edilmişti.1141  

Bu da gösteriyordu ki, özellikle 1933-1934 yıllarında Türkiye’den alıma işaret 

eden ithalat 13.3 tondan 88.4 tona yükselerek büyük bir artış göstermişti.  

Tablo 17; 1933 yılı Estonya Türkiye Ticareti (Ağustos, Eylül, Ekim) 1934 yılı Estonya Türkiye 

Ticareti (Ekim Kasım) 

 İthalat (Türkiye’den alım)  İhracat  (Türkiye’ye satım) 

 Ton Kron Ton  Kron 

1933 Yılı 13.3 15759 0.9 3850 

 İthalat (Türkiye’den alım)  İhracat  (Türkiye’ye satım) 

 Ton Kron Ton  Kron 

1934 Yılı 88.4 61559 0.75 5900 

( Estonya Merkezi İstatistik Bürosu’nun verileri ışığında 1933 ve 1934 yılı belirtilen 

her bir aya ilişkin kaynağı dipnotlarda gösterilmiş, olup bu tablo dipnotlarda verilen 

bilgiler ışığında hazırlanmıştır) 

1933 yılında Türkiye’nin Estonya’ya ihracatı 13.3 ton iken Estonya’nın ihracatı 

ise 1 ton bile değildi. 1934 yılı aynı aylarda Türkiye’nin ihracatında 6 kattan fazla bir artış 

                                                           
1137 Bureau Central De Statistique De L'esthonie (BCSE) Estonya Merkezi İstatistik Bürosu, Eesti 

Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus (ESKV) Estonya Aylık Dış Ticaret Aylık Bülteni. Commerce 

Exterieur de l’Estonie (Estonya’nın dış ticareti). 1933. Tallinn, 1934. No:143(10) Sayfa 532; 

http://www.digar.ee/id/nlib-digar:116590  
1138 BCSE, Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus. Commerce Exterieur de l’Estonie. 1933. 

Tallinn, Sayfa 590 http://www.digar.ee/id/nlib-digar:116596 
1139 BCSE, Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus. Tallinn, 1933. No145(12) Sayfa 646, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134643; http://www.digar.ee/id/nlib-digar:1165967 
1140 BCSE, Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus. Tallinn, 1935 No158(1) Sayfa 46; 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134645, 
1141 BCSE, Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus. Tallinn, 1935. No159(2) S.102; 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134646   

http://www.digar.ee/id/nlib-digar:116590
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:116596
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134643
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:1165967
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134645
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134646
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sağlanırken, Estonya’nın ihracatı %25 azalarak 1 tondan 0.75 tona gerilemişti. Bu 

dönemde iki ülke arasındaki dış ticaretten Türkiye’nin dış ticaret fazlası vererek karlı 

çıktığı görülmekteydi. 

Tablo 18;1935 Yılı Estonya-Türkiye Ticareti 

 İthalat (Türkiye’den alım)  İhracat  (Türkiye’ye satım) 
Aylar Ton Kron Ton  Kron 

Ocak  1,10 1815 0,2 3575 

Şubat 12,10 11438 0,0 0 

Mart 4,80 6194 0,0 0 

Nisan 10,60 9882 10,6 2048 

Mayıs 10,70 12428 27,4 8225 

Haziran 2,80 3531 0,1 2120 

Temmuz 3,20 5914 63,0 43957 

Ağustos 4,70 7075 13,4 8909 

Eylül 7,20 11619 0,0 0 

Ekim 25,60 20040 24,6 16845 

Kasım 73,50 43714 8,2 24360 

Aralık 34,00 23357 1,3 13338 

Toplam  190,30 Ton 157.007 Kron 148,8 Ton 123.377 Kron 

( Estonya Merkezi İstatistik Bürosu’nun verileri ışığında 1935 yılı her bir ayına ilişkin 

kaynağı dipnotlarda gösterilmiş, olup bu tablo dipnotlarda verilen bilgiler ışığında 

hazırlanmıştır) 

1935 yılına gelindiğinde, Türkiye’nin Estonya’ya olan ihracatında bir artış 

yaşanmıştı. Türkiye Estonya’ya, Estonya’dan ithal ettiğinden daha fazla ihracat yapmıştı. 

Türkiye 1935 yılında Estonya’ya 157000 Kron mal satarken, Estonya’dan 123,377 Kron 

değerinde mal almış Estonya ile ticarette dış ticaret fazlası vermişti.  

Tablo 19;1936 yılı Estonya Türkiye Ticareti 

 İthalat (Türkiye’den alım)  İhracat  (Türkiye’ye satım) 
Aylar Ton Kron Ton  Kron 

Ocak  18,4 15392 11,6 25370 

Şubat 12,4 10288 1,0 9288 

Mart 23,9 10090 0,8 4752 

Nisan 15,7 15441 36,1 11102 

Mayıs 10,8 14496 88,6 47310 

Haziran 17,0 19570 48,4 40960 

Temmuz 25,5 24772 1,2 2879 

Ağustos 26,0 17680 4,5 17804 

Eylül 26,6 20491 10,3 7368 

Ekim 46,7 37219 12,9 3776 

Kasım 84,9 54915 1,5 4688 

Aralık 31,5 24255 9,8 22312 

Toplam  339,4 264.609 226,7 197609 

( Estonya Merkezi İstatistik Bürosu’nun verileri ışığında 1936 yılı her bir ayına ilişkin kaynağı 

dipnotlarda gösterilmiş, olup bu tablo dipnotlarda verilen bilgiler ışığında hazırlanmıştır) 
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1936 yılında da Türkiye Estonya ile yaptığı ticaretten karlı çıkmaya devam 

etmişti. Buna göre 1936 yılında Türkiye Estonya’ya 264.609 Kron değerinde mal 

satarken Estonya’dan 197609 kron değerinde mal alarak dış ticaret fazlası vermeyi 

sürdürmüştü. 

Tablo 20;1937 yılı Estonya Türkiye Ticareti 

 İthalat (Türkiye’den alım)  İhracat  (Türkiye’ye satım) 
Aylar Ton Kron Ton  Kron 

Ocak  18,0 18199 0,8 11400 

Şubat 18,5 17850 0,8 1641 

Mart 34,8 30042 7,6 18694 

Nisan 21,0 22800 3,1 32013 

Mayıs 46,6 38301 9,0 31307 

Haziran 19,8 24733 7,7 25217 

Temmuz 422,3 99969 2,8 16335 

Ağustos 25,3 28317 98,88 40464 

Eylül 20,1 23333 20,2 23107 

Ekim 41 40190 0,9 2001 

Kasım 102,4 80008 11,7 8834 

Aralık 35,5 34020 10,8 44796 

Toplam  805 457.762 174,28 255.809 

( Estonya Merkezi İstatistik Bürosu’nun verileri ışığında 1937 yılı her bir ayına ilişkin kaynağı 

dipnotlarda gösterilmiş, olup bu tablo dipnotlarda verilen bilgiler ışığında hazırlanmıştır) 

1937 yılında da tıpkı 1935 ve 1936 yılında olduğu gibi, Türkiye Estonya ile yaptığı 

ticarette dış ticaret fazlası vermeyi başarmıştı. Bu yılda Türkiye Estonya’ya 457.762 Kron 

değerinde mal ihraç ederken, Estonya’dan 255.809 kron değerinde mal ithal etmişti.  

 

Tablo 21;1938 yılı Estonya Türkiye Ticareti 

 İthalat (Türkiye’den alım)  İhracat  (Türkiye’ye satım) 
Aylar Ton Kron Ton  Kron 

Ocak  22,4 29673 11.2 35871 

Şubat 30,0 32576 1,9 7805 

Mart 60,7 47833 7,0 16780 

Nisan 29,4 35052 63,2 46404 

Mayıs 37,1 42809 45,0 12815 

Haziran 30,4 35609 27,7 17912 

Temmuz 28,8 40492 24,6 13674 

Ağustos 21,5 30168 10,8 8391 

Eylül 24,8 34785 40,8 8154 

Ekim 48,3 42715 11,6 28480 

Kasım 79,7 73268 50,3 35323 

Aralık 73,5 56580 56,9 57180 

Toplam  486,6 501.560 351 288.789 

(Estonya Merkezi İstatistik Bürosu’nun verileri ışığında 1938 yılı her bir ayına ilişkin 

kaynağı dipnotlarda gösterilmiş, olup bu tablo dipnotlarda verilen bilgiler ışığında 

hazırlanmıştır) 
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1938 yılında da Türkiye’nin Estonya ile yaptığı ticaretten karlı çıkma durumu 

devam etmekteydi Bu dönemde Türkiye Estonya’ya 501560 kron değerinde mal ihraç 

ederken, Estonya’dan 288789 kron değerinde mal ithal etmişti. Böylece, Türkiye Estonya 

ile olan ticaretinde, 1933-1937 döneminde olduğu gibi 1938 yılında da dış ticaret fazlası 

vermeye devam etmişti. 

Tablo 22;1939 yılı Ocak-Ağustos dönemi Estonya Türkiye Ticareti 

 İthalat (Türkiye’den alım)  İhracat  (Türkiye’ye satım) 

Aylar Ton Kron Ton  Kron 

Ocak  27,5 34.693 61,5 58.726 

Şubat 21,8 25.574 30,5 10.762 

Mart 30,2 36.536 57,7 50.330 

Nisan 25,6 42.201 59,3 88.995 

Mayıs 22,4 38.710 36,1 28.582 

Haziran 26,6 36.168 56,4 37.463 

Temmuz 27,6 41.323 76,3 102.171 

Ağustos 26,9 35.752 88,7 87.707 

Toplam  208,6 290.957 466,5 464.736 

(Estonya Merkezi İstatistik Bürosu’nun verileri ışığında 1939 yılı her bir ayına ilişkin 

kaynağı dipnotlarda gösterilmiş olup, bu tablo dipnotlarda verilen bilgiler ışığında 

hazırlanmıştır) 

1939 yılında 1933-1938 döneminin aksine Türkiye Estonya ile olan ticaretinde dış 

ticaret açığı vermeye başlamıştı. Türkiye, Estonya’dan 464.736 Kron değerinde mal ithal 

ederken, Estonya’ya 290.957 kron değerinde mal ihraç edebilmişti.  

Genel olarak tablolardan (Tablo18-22) da anlaşılacağı üzere, 1933 yılında 

Türkiye’nin Estonya’ya ihracatı 13.3 ton iken Estonya’nın ihracatı ise 1 ton bile değildi. 

1934 yılı aynı aylarda Türkiye’nin ihracatında 6 kattan fazla bir artış sağlanırken, 

Estonya’nın ihracatı %25 azalarak 1 tondan 0.75 tona gerilemişti. Bu dönemde iki ülke 

arasındaki dış ticaretten Türkiye’nin dış ticaret fazlası vererek karlı çıktığı görülmekteydi. 

1935 yılına gelindiğinde, yine Estonya’nın Türkiye’den yaptığı ithalatta belirgin 

bir artışa karşın ihracattaki artış sınırlı düzeydeydi. 1935 yılı itibariyle, bu bakımdan, 

ithalat ve ihracat arasındaki fark kendini hem ton bazında hem de parasal anlamda 

hissettirmekteydi. Tabloya göre 1935 yılında Estonya Türkiye’den 190,3 ton ve 157.007 
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Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 148,8 ton ve 123.377 kronluk mal ihraç edilmişti. 

Bu çerçevede Türkiye’nin Estonya’ya daha fazla mal sattığı anlaşılmaktaydı. 1935 

yılında Türkiye Estonya ile yaptığı ticarette 33.630 Kron fazla verdiği 

anlaşılmaktaydı.1142  

Ancak 1936 yılında, bu fark oldukça küçülmüş ve ithalat ve ihracat seviyesi hem 

parasal hem de miktar olarak bir birine daha yakın bir seviyeye gelmişti. Bu 

göstermekteydi ki, Estonya önceki yıllara göre Türkiye’ye daha fazla mal ihraç 

etmekteydi. Böylece ihracat ile ithalat arasındaki makas daralmıştı. Tabloya bakılacak 

olursa 1936 yılında Estonya Türkiye’den 339,4 ton ve 264.609 Kronluk mal ithal ederken 

Türkiye’ye 226,7 ton ve 197.609 Kronluk mal ihraç edilmişti. Bu çerçevede Türkiye’nin 

Estonya’ya daha fazla mal sattığı anlaşılmaktaydı. 1936 yılında Türkiye Estonya ile 

yaptığı ticarette 67.000 Kron fazla vermişti. Bunun yanında Estonya 1935 yılına göre 

Türkiye’ye yaptığı ihracatta bir sıçramaya yaparak ihracatını 148 tondan 226 tona 

                                                           
1142BCSE’nin Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus (ESKV), “Commerce Exterieur de l’Estonie” 

“Estonya Dış Ticareti” adlı Ocak-Ekim 1935 dış ticaret verilerine bakıldığında;  Ocak 1935’te Estonya 

Türkiye’den 1.1 ton ve 1815 Kronluk mal ithal ederken; Türkiye’ye 0.2 ton ve 3575 kronluk mal ihraç 

edilmişti. BCSE, No.160 (3) s.162, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134647. 1935 Yılı Şubat 

ayında Estonya Türkiye’den 12.1 ton ve 11438 Kronluk mal ithal edilmişti. BCSE, No.161 (4), s.216, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134648. 1935 Yılı Mart ayında Estonya Türkiye’den  4.8 ton ve 

6194 Kronluk mal ithal edilmişti. BCSE, No.162(5), s.268, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134649. 1935 Yılı Nisan ayında Estonya Türkiye’den 10.6 ton ve 

9882 Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 10.6 ton ve 2048 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE,No.1634 

(6), s.328, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134650. 1935 Yılı Mayıs ayında Estonya Türkiye’den 

10.7 ton ve 12428 Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 27.4 ton ve 8225 kronluk mal ihraç edilmişti. 

BCSE, No.164(7)-165 (8), s.396, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134651. 1935 Yılı Haziran 

ayında Estonya Türkiye’den 2.8 ton ve 3531 Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 0.1 ton ve 2120 kronluk 

mal ihraç edilmişti. BCSE, No.164(7)-165(8), s.399, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134651. 

1935 Yılı Temmuz ayında Estonya Türkiye’den 3.2 ton ve 5914 Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 63 

ton ve 43957 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No.166(9), s.466 

,https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134652. 1935 Yılı Ağustos ayında Estonya Türkiye’den 4.7 ton 

ve 7075 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 13.4 ton ve 8909 kronluk mal ihraç edilmişti. 

BCSE, No.167(10), s.530, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134653. 1935 Yılı Eylül ayında, 

Türkiye’den Estonya’ya 7.2 ton ve 11619 kronluk ithalat yapılmıştı. BCSE, 1935. No168(11) S.382. 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134654. 1935 Yılı Ekim ayında Estonya Türkiye’den 25.6 ton ve 

20040 Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 24.6 ton ve 16845 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, 

No.169(12) S.652, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134655. Aynı yılın yani 1935’in Kasım ve 

Aralık aylarını içermekle birlikte BCSE’nin “Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus” “Commerce 

Exterieur de l’Estonie” “Estonya dış Ticareti” adlı Tallin 1936 basımlı bilgilerine bakıldığında ise; 1935 

Yılı Kasım ayında Estonya Türkiye’den 73.5 ton ve 43714 Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 8.2 ton 

ve 24360 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No.170(1), s.52, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134657. 1935 Yılı Aralık ayında Estonya Türkiye’den 34 ton ve 

23357 Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 1,3 ton ve 13338 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, 1936. 

No.171(2) s.104, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134658. 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134647
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134648
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134649
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134650
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134651
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134651
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134652
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134653
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134654
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134655
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134658
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çıkararak elde ettiği geliri de 123.000 Krondan 197.000 Krona çıkarmıştı. Bu çerçevede 

Türkiye’de Estonya’ya olan ihracatını %78 oranında bir artışla 190 ton dan 340 tona 

çıkarmış, buna bağlı olarak gelirini %55 artırarak, 245.000 Kron seviyelerine çıkarmıştı. 

Bu dönemde iki ülke arasındaki dış ticaretten Türkiye’nin dış ticaret fazlası vererek karlı 

çıktığı görülmekteydi. Hem Türkiye’nin Estonya’ya hem de Estonya’dan Türkiye’ye 

yapılan dış satımlarda bir artış yaşanmasının 12 Mart 1935 tarihli Türkiye-Estonya 

Ticaret ve Kliring Antlaşmasının bir etkisi olduğu değerlendirilmekteydi.1143 Tabloya 

bakılacak olursa 1937 yılında Estonya Türkiye’den 805 ton ve 457762 Kronluk mal ithal 

ederken Türkiye’ye 174 ton ve 255.809 kronluk mal ihraç edilmişti. Bu çerçevede 

Türkiye’nin Estonya’ya daha fazla mal sattığı anlaşılmaktaydı. 1937 yılında Türkiye 

Estonya ile yaptığı ticarette 201.953 Kron fazla verdiği anlaşılmaktaydı.  

                                                           
1143 BCSE’nin 1936 Tallin basımlı “Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus” (ESKV), “Commerce 

Exterieur de l’Estonie” “Estonya dış Ticareti” adlı 1936 yılı Ocak-Ekim aralığındaki verilerine 

bakıldığında;  Ocakta, Estonya Türkiye’den 18,4 ton ve 15.392 Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye11,6 

ton ve 25370 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No172(3), s.164. 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134659. Şubatta Estonya Türkiye’den 12,4 ton ve 10288 Kronluk 

mal ithal ederken Türkiye’ye 1 ton ve 9288 tonluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No173(4), s. 216. 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134660. Mart ayında Estonya Türkiye’den 23,9 ton ve 10090 

Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 0,8 ton ve 4752 tonluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No174(5), s.278, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134661. Nisan ayında Estonya Türkiye’den 15,7 ton ve 15.441 

Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 36,1 ton ve 11102 tonluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No175(6), 

s.342, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134662. Mayıs ayında, Estonya Türkiye’den 10,80 Ton ve 

14.496 Kron mal ithal ederken Türkiye’ye 88,6 Ton ve 47.310 Kronluk mal ihraç etmişti. BCSE,  No176(7), 

s.423. ,https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134663. Haziran ayında Estonya Türkiye’den 17 Ton ve 

19.570 Kronluk ithalat yaparken, Türkiye’ye 48,4 Ton ve 40.960 Kronluk ihracat yapmıştı. BCSE, 

No177(8), s.420, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134663. Temmuz ayında Estonya Türkiye’den 

25,5 Ton ve 24.772 Kronluk ithalat yaparken, Türkiye’ye 1,2 Ton ve 2.879 Kronluk ihracat yapmıştı. 

BCSE, No178(9), s.480, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134664. Ağustos ayında Estonya 

Türkiye’den 26 ton ve 17680 Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 4,5 ton ve 17.804 tonluk mal ihraç 

edilmişti. BCSE, No178(10),s.550,https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134665. 1936 yılı Eylül 

ayında Estonya Türkiye’den 26.6 ton ve 20.491 Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye10,3 ton ve 7.368 

tonluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No180(11), s.602, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134666. 

Ekim ayında Estonya Türkiye’den 46,7 ton ve 37.219 Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye12,9 ton ve 

3776 tonluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No181(12), s.674, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134667. Aynı yılın yani 1936’nın Kasım ve Aralık aylarını 

içermekle birlikte BCSE’nin Tallin 1937 basımlı “Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus” “Commerce 

Exterieur de l’Estonie” “Estonya dış Ticareti”  adlı bilgilerine bakıldığında ise; Kasım ayında Estonya 

Türkiye’den 84,5 ton ve 54915 Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye1,5 ton ve 4688 tonluk mal ihraç 

edilmişti. BCSE, No:182 (1),s.38, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134669. Aralık ayında Estonya 

Türkiye’den 31,5 ton ve 24255Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 9,8 ton ve 22312 tonluk mal ihraç 

edilmişti. BCSE,  No:183 (2),s.94,  https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134670.    

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134661
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134662
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134663
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134663
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134664
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134665
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134666
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134667
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134669
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1937 yılında 1936 yılına göre Türkiye’nin Estonya’ya sattığı mal miktarı yaklaşık 

2.3 kat yani %137 aratarak 805 tona yükselmişti. Buna bağlı olarak ta Türkiye’nin ihracatı 

264.000 Kron’dan 457.000 Kron’a yükselmişti. Aynı dönemde Estonya’nın Türkiye’ye 

yaptığı ihracatta satılan mal miktarı olarak %23 oranında bir azalış olmasına rağmen 

parasal olarak 197.000 Kron’dan 255.000 Kron’a yükselmişti. Bu durum, satılan malların 

miktar olarak azalmasına rağmen değer olarak yüksek mallar olduğunu göstermekteydi. 

Bu dönemde yine iki ülke arasında yapılan ticarette Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği 

görülmekteydi.1144 Özellikle 6 Haziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Antlaşmasının 28 

Haziran 1937 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinden sonra ticaret hacminde bir artış 

olduğu görülmekteydi. Bu durumda ticaret ve kliring antlaşmalarının sağladığı 

kolaylıklardan kaynaklandığı değerlendirilmişti. 

                                                           
1144 BCSE’nin 1937 Tallin basımlı “Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus” (ESKV), “Commerce 

Exterieur de l’Estonie” “Estonya dış Ticareti” adlı 1937 yılı Ocak-Ekim aralığındaki verilerine 

bakıldığında; 1937 Yılı Ocak ayında Estonya Türkiye’den 18 ton ve 18199 Kronluk mal ithal ederken 

Estonya’dan Türkiye’ye 0,8 ton ve 11400 tonluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:184 (3), s.156, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134671. 1937 Yılı Şubat ayında Estonya Türkiye’den 18,5 ton ve 

17850 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 0,8 ton ve 1641 kronluk mal ihraç edilmişti. 

BCSE, No:184 (3),s.204, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134672.  1937 Yılı Mart ayında Estonya 

Türkiye’den 34,8 ton ve 30042 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 7,6 ton ve 18694 

kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:186 (5), s.266, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134673.  

1937 Yılı Nisan ayında Estonya Türkiye’den 21 ton ve 22800 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan 

Türkiye’ye 3,1 ton ve 32013 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:187 (3) Sayfa 320, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134674. 1937 Yılı Mayıs ayında Estonya Türkiye’den 46,6 ton ve 

38301 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 9 ton ve 31307 kronluk mal ihraç edilmişti. 

BCSE, No:188 (7)-189 (8) s.419, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134675.  1937 Yılı Haziran 

ayında Estonya Türkiye’den 19,8 ton ve 24733 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 7,7 ton 

ve 25217 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:188(7)-189(8) s.416, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134675. 1937 Yılı Temmuz ayında Estonya Türkiye’den 422,3 

ton ve 99969 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 2,8 ton ve 16335 kronluk mal ihraç 

edilmişti. BCSE, No:190 (9) s.492, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134676. 1937 Yılı Ağustos 

ayında Estonya Türkiye’den 25,3 ton ve 28317 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 98,88 

ton ve 40464 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:191(10) s.546, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134677.  1937 Yılı Eylül ayında Estonya Türkiye’den 20,1 ton ve 

23333 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 20,2 ton ve 23107 kronluk mal ihraç edilmişti. 

BCSE, No:192(11) s.614, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134678. 1937 Yılı Ekim ayında 

Estonya Türkiye’den 41 ton ve 40190 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 0,9 ton ve 2001 

kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:193(12) Sayfa 684, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134679. Aynı yılın yani 1937’nın Kasım ve Aralık aylarını 

içermekle birlikte BCSE’nin Tallin 1938 basımlı “Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus” “Commerce 

Exterieur de l’Estonie” “Estonya dış Ticareti”  adlı bilgilerine bakıldığında ise;  1937 Yılı Kasım ayında 

Estonya Türkiye’den 102,4 ton ve 80008 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 11,7 ton ve 

8834 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:194(1),s.50, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134680. 

1937 Yılı Aralık ayında Estonya Türkiye’den 35,5 ton ve 34020 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan 

Türkiye’ye 10,8 ton ve 44796 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:195(2) Sayfa 102, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134681. 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134671
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134672
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134673
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134674
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134674
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134674
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134676
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134677
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134678
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134679
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134680
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134681
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Tabloya bakılacak olursa 1938 yılında Estonya Türkiye’den 486 ton ve 501.560 

Kronluk mal ithal ederken Türkiye’ye 351 ton ve 288.789 kronluk mal ihraç edilmişti. 

1937 yılına göre 1938 yılında Türkiye’nin Estonya’ya ihracatında miktar olarak %39,6 

oranında bir azalma olmasına rağmen parasal olarak yaklaşık 43.000 kronluk artış 

olmuştu. Türkiye’nin Estonya’ya ihracına konu olan mallarının bir önceki yıla göre 

miktar olarak azalmasına rağmen gelir olarak artış sağlamasının nedeninin ihracata konu 

olan malların değer olarak yüksek mallar olmasıydı. Tersine Estonya’nın 1937 yılına göre 

1938 yılında Türkiye’ye ihracatında miktar olarak %101 oranında bir artış yaşanmıştı, 

fakat mal miktarındaki bu artış parasal olarak artışa yansımamış parasal olarak 33.000 

kronluk bir artış yaşanmıştı. Bu durum Estonya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracatta bir 

önceki yıla göre sattığı malların miktar olarak artmasına rağmen değer olarak bir önceki 

yıla göre düşük olmasını göstermekteydi. Bu çerçevede, Türkiye’nin Estonya’ya daha 

fazla mal sattığı anlaşılmaktaydı. 1938 yılında Türkiye Estonya ile yaptığı ticarette 

212.771 Kron fazla verdiği anlaşılmaktaydı. Özellikle 6 Haziran 1937 tarihli Ticaret ve 

Kliring antlaşmasının 28 Haziran 1937 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinden sonra 

ticaret hacminde bir artış olduğu görülmekteydi. Bu durumda ticaret ve kliring 

antlaşmalarının sağladığı kolaylıklardan kaynaklandığı anlaşılmaktaydı.1145 

                                                           
1145 BCSE’nin 1938 Tallin basımlı “Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus” (ESKV), “Commerce 

Exterieur de l’Estonie” “Estonya dış Ticareti” adlı 1938 yılı Ocak-Ekim aralığındaki verilerine 

bakıldığında; 1938 Yılı Ocak ayında Estonya Türkiye’den 22,4 ton ve 29673 Kronluk mal ithal ederken 

Estonya’dan Türkiye’ye 11,2 ton ve 35871 tonluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:196(3), s.150, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134686. 1938 Yılı Şubat ayında Estonya Türkiye’den 30 ton ve 

32576 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 1,9 ton ve 7805 tonluk mal ihraç edilmişti. 

BCSE, No:197(4), s. 200, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134688. 1938 Yılı Mart ayında Estonya 

Türkiye’den 60,7 ton ve 47833 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 7 ton ve 16780 tonluk 

mal ihraç edilmiştir. BCSE, No:198(5), s.262, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134690. 1938 Yılı 

Nisan ayında Estonya Türkiye’den 29,4 ton ve 35052 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 

63,2 ton ve 46404 tonluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:199(6), s.312, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134692. 1938 Yılı Mayıs ayında Estonya Türkiye’den 37,1 ton ve 

42809 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 45 ton ve 12815 tonluk mal ihraç edilmişti. 

BCSE, No:200(7)-201(8), s.406, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134694. 1938 Yılı Haziran 

ayında Estonya Türkiye’den 30,4 ton ve 35609 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 27,7 ton 

ve 17912 tonluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:200(7)-201(8), s.409, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134694. 1938 Yılı Temmuz ayında Estonya Türkiye’den 28,8 ton 

ve 40492 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 24,6 ton ve 13674 tonluk mal ihraç edilmişti. 

BCSE, No:202 (9), s.474, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134695. 1938 Yılı Ağustos ayında 

Estonya Türkiye’den 21,5 ton ve 30168 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 10,8 ton ve 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134688
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134688
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134690
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/1346
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134694
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134694
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134695
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Tabloya bakılacak olursa, 1939 yılının ilk 8 ayında (eylül-aralık verilerine 

erişilememiştir) Estonya Türkiye’den 208 ton ve 290.957 Kronluk mal ithal ederken 

Türkiye’ye 466,5 ton ve 464736 kronluk mal ihraç edilmişti. Bu çerçevede Estonya’nın 

Türkiye’ye daha fazla mal sattığı anlaşılmaktaydı. 1939 yılının ilk 8 ay verilerine göre 

geçmiş yılların aksine Türkiye, Estonya ile yaptığı ticarette 173.779 Kron açık verdiği 

anlaşılmaktaydı. Özellikle 6 Haziran 1937 tarihli ticaret ve kliring antlaşmasına müzeyyel 

29 Ağustos 1938 tarihli protokolün yürürlüğe girmesinden sonra 1939 yılından itibaren 

daha önce Türkiye lehine olan ticaret dengesinin, Estonya lehine döndüğü görülmekteydi. 

1939 yılı öncesi Türkiye Estonya ile yaptığı ticaretten dış ticaret fazlası verirken 1939 

yılında Estonya dış ticaret fazlası vermeye başlamıştı.1146  

                                                           
8391 tonluk mal ihraç edilmiştir. BCSE, No:203(10),s. 

528,https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134697.1938 Yılı Eylül ayında Estonya Türkiye’den 24,8 ton 

ve 34785 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 40,8 ton ve 8154 tonluk mal ihraç edilmişti. 

BCSE, No:204(11),s.584, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134699 . 1938 Yılı Ekim ayında 

Estonya Türkiye’den 48,3 ton ve 42715 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 11,6 ton ve 

28480 tonluk mal ihraç edilmişti BCSE, No:205(12), s.646, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134701. Aynı yılın yani 1938’nın Kasım ve Aralık aylarını 

içermekle birlikte BCSE’nin Tallin 1939 basımlı “Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus” “Commerce 

Exterieur de l’Estonie” “Estonya dış Ticareti”  adlı bilgilerine bakıldığında ise; 1938 Yılı Kasım ayında 

Estonya Türkiye’den 79,7 ton ve 73268 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 50,3 ton ve 

35323 tonluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:206(1), s. 46, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134704. 1938 Yılı Aralık ayında Estonya Türkiye’den 73,5 ton ve 

56580 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 56,9 ton ve 57180 tonluk mal ihraç edilmişti. 

BCSE,. No:207 (2), s.102, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134705 
1146 BCSE’nin 1939 Tallin basımlı “Eesti Stattidtika Kuukiri Väliskaubandus” (ESKV), “Commerce 

Exterieur de l’Estonie” “Estonya dış Ticareti” adlı 1939 yılı Ocak-Ağustos aralığındaki verilerine 

bakıldığında;  1939 Yılı Ocak ayında Estonya Türkiye’den 27,5 ton ve 34693 Kronluk mal ithal ederken 

Estonya’dan Türkiye’ye 61,5 ton ve 58726 tonluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:206(3), 

s.166,https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134706. 1939 yılı Ocak ayında Estonya Türkiye’den 18,2 

Tonluk ve 29365 Kron değerinde Tütün almıştı. BCSE, No:206(3), 

s.166,https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134706.  1939 Yılı Şubat ayında Estonya Türkiye’den 21,8 

ton ve 25574 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 30,5 ton ve 10762 kronluk mal ihraç 

edilmişti.  BCSE, No:209 (4) s.216, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134707. 1939 yılı Şubat 

ayında Estonya Türkiye’den 12,7 Ton ve 19830 kronluk tütün almıştı. BCSE,  No:209 (4) Sayfa 

216,https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134707.  1939 Yılı Mart ayında Estonya Türkiye’den 30,2 

ton ve 36536 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 57,7 ton ve 50330 kronluk mal ihraç 

edilmişti. BCSE, No:210 (5) s.270, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134708.  1939 Yılı Nisan 

ayında Estonya Türkiye’den 25,6 ton ve 42201 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 59,3 ton 

ve 88995 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:211(6), s.330, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134709.   1939 Yılı Mayıs ayında Estonya Türkiye’den 22,4 ton 

ve 38710 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 36,1 ton ve 28582 kronluk mal ihraç edilmişti. 

BCSE, No:212 (7)-213(8), s.420, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134710.  1939 Yılı Haziran 

ayında Estonya Türkiye’den 26,6 ton ve 36168 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 56,4 ton 

ve 37463 kronluk mal ihraç edilmişti.  BCSE, No:212(7)-213(8), s.423, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134710.  1939 Yılı Temmuz ayında Estonya Türkiye’den 27,6 ton 

ve 41323 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 76,3 ton ve 102171 kronluk mal ihraç 

edilmişti. BCSE, No: 214(9), s.488, https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134711.  1939 Yılı Ağustos 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134697
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134699
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134701
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134704
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134705
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134706
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134706
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134706
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134706
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134706
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134709
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134710.
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134710.
https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134711.
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Bu durum aşağıdaki, 1935-1939 yılları arasında (kaynağı dipnotlarda gösterilen 

verilere göre hazırlanmış) grafiğe bakıldığında iki ülke arasındaki bu tarih aralığındaki 

ticaret durumu daha net görülebilecektir. Grafik 1’de görüleceği üzere, 1937 yılında 

Türkiye’nin Estonya’ya yaptığı ticaret ihracat seviyesinde zirveye ulaşmışken, bu 

dönemde Estonya’nın Türkiye’ye yaptığı ticarette ihracat olarak en dip seviyede olduğu 

görülmekteydi. Bu dönem Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası verdiği yani Estonya’ya 

ihracatının ithalatından fazla olduğu dönemdi. Bu tarihten itibaren Türkiye’nin 

Estonya’ya ihracatı azalırken Estonya’nın Türkiye’ye olan ihracatında bir artış olmaya 

başlamış ve nihayet 1938 yılı sonlarında, durum tersine dönerek Estonya Türkiye’ye daha 

fazla mal satarken, Türkiye, Estonya’ya daha az mal satıp daha fazla mal alır hale 

gelmişti.  1935 yılında ton bazında dış ticaret fazlası vermeye başlayan 1937 yılında bu 

fazlanın tavan yaparak azalma trendine geçen dış ticaret fazlası 1939 yılında Estonya 

lehine dönmüştü.  

Grafik 1Türkiye Estonya Dış Ticaret Durumu Ton (1935-1939) 

 

Türkiye ile Estonya arasındaki ton başına bu değişim, parasal anlamda da benzer 

nitelikteydi. Grafik 2’ye bakıldığında Türkiye, Estonya ile olan ticarette parasal olarak 

1935 yılından itibaren dış ticaret fazlası vermiş, 1938 yılında tavan yaparak azalma 

                                                           
ayında Estonya Türkiye’den 26.9 ton ve 35752 Kronluk mal ithal ederken Estonya’dan Türkiye’ye 88.7 ton 

ve 87707 kronluk mal ihraç edilmişti. BCSE, No:215(10), s.542, 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/134712 . 
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trendine geçmiş olan dış ticaret fazlası 1939 yılında Estonya lehine dönmüştü.  Estonya 

Türkiye’ye parasal olarak daha fazla mal satarken, Türkiye Estonya’ya daha az mal 

satmaya başlamıştı. Dış ticaret fazlasının Türkiye lehine, Estonya aleyhine en fazla 

olduğu yılın 1938 yılı olduğu görülmekteydi. Gerek ton başına gerek parasal olarak ticaret 

fazlasının veya ticaretten daha kazançlı çıkma durumunun Türkiye’den Estonya’ya 

kaymasında 6 Haziran 1937 tarihli ticaret ve kliring antlaşmalarına ek 29 Ağustos 1938 

tarihli ek protokolün imzalanmasının etkisinin olabileceği düşünülmekteydi. İki grafik 

karşılaştırıldığında ton başına dış ticaret fazlasının Türkiye lehine en fazla, Estonya lehine 

de en az olduğu dönem 1937 yılı iken,  parasal anlamda dış ticaret fazlasının Türkiye 

lehine en fazla Estonya lehine de en az olduğu dönemin 1938 yılı olduğu görülmekteydi. 

Bu durum malların miktar olarak değerlerinin farklı olmasından kaynaklanmaktaydı. 

1938 yılında ton olarak daha az mal ticarete konu olsa da, bunların parasal değerlerinin 

büyük olması nedeniyle bir önceki yıla göre daha fazla parasal bir değer ortaya 

çıkarmaktaydı. Ancak, genel olarak 1935-1939 döneminde Türkiye Estonya’ya 2029 Ton 

ve 1.671.895 Kron mal ihraç ederken, Estonya Türkiye’ye 1367 ton ve 1.330.320 Kron 

değerinde mal satmıştı. Bu veriler ışında 1935-1939 döneminde iki ülke arasındaki 

ticaretten Türkiye’nin Estonya’ya daha fazla mal sattığı, Estonya’nın da Türkiye’ye 

sattığından daha fazla miktarda malı Türkiye’den aldığı, dış ticaret dengesinin genel 

olarak Türkiye lehine olduğu söylenebilmekteydi.  
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Grafik 2; Türkiye Estonya Dış Ticaret Durumu Kron (1935-1939) 

 

Türkiye ile Estonya arasındaki 1924-1938 tarihleri arasındaki ithalat ve ihracat 

ton ve kron ve Eston Markı olarak Estonya Devlet Arşivlerinde görevli Raivo Rohtla 

(Marketing and Dissemination Department) tarafından elektronik posta olarak 

gönderilmişti. Ayrıca 1939 yılı ilk 8 ayı verileri de Estonya Devlet arşivlerinden temin 

edilişti. Ravio Rohtla tarafından gönderilen 1924-1938 tarihleri arasındaki Türkiye 

Estonya ticaret verilerine Estonya Devlet Arşivlerinden bulunan 1939 yılı ilk 8 ay verileri 

de eklenecekti. 1147  

Estonya Devlet Arşivlerinden görevli Raivo Rohtla (Marketing and 

Dissemination Department)  Türkiye ve Estonya arasındaki ilişkilerin başladığı 1924 

yılından 1938 yılı arası döneme ait ticaret verilerinin basılı olduğu,  gönderilen tablonun  

“Estonya Dış ticaretine” ilişkin verilerin 1924-1938 basılı verilere ilave olarak,  “Estonia 

in Numbers 1920-1935” adlı kaynaktan da ilave yapıldığı belirtilmişti. 

 

                                                           
1147 * Source: Väliskaubandus. Commerce Exterieur de l’Estonie. 1924-1938. Tallinn, 1925-1939; 

Eesti arvudes. Estonie en Chiffres. Resume Retrospectif de 1920-1935. Tallinn, 1937. 

**KG olarak  https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:307811/273124/page/146 (14/09/2018)  

***Kroon olarak https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:307811/273124/page/149 (14/09/2018) 

****https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:307811/273124/page/151 (14/09/2018) 
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 Tablo 23;Estonya ve Türkiye, İthalat İhracat Verileri  1924-1938* 

Year Imports from Turkey to 

Estonia 

Exports from Estonia to 

Turkey 

Bu kısım tarafımızca yapılmıştır. 

 Kg** Estonian 

kroons*** 

Kg**** Estonian 

kroons 

Ton Fark Kron 

fark 

Ton fazla 

ülke 

Kron karlı 

ülke 

1924 55.250,1 75.000 309,1 4.000 

54.941 

71.000 Türkiye Türkiye 

1925 213.945 367.000 1.214 16.000 212.731 351.000 Türkiye Türkiye 

1926 353.000 666.000 2.000 19.000 351.000 647.000 Türkiye Türkiye 

1927 102.000 193.000 8.000 72.000 94.000 121.000 Türkiye Türkiye 

1928 28.000 42.000 10.000 49.000 18.000 -7.000 Türkiye Estonya 

1929 58.795 74.900 59.147 90.455 -352,00 -15.555 Estonya Estonya 

1930 286.277 226.294 30.316 39.597 255.961 186.697 Türkiye Türkiye 

1931 129.000 124.000 1.050 4.446 127.950 119.554 Türkiye Türkiye 

1932 102.000 109.000 142.000 44.000 -40.000 65.000 Estonya Türkiye 

1933 65.000 69.000 299.000 74.000 -234.000 -5.000 Estonya Estonya 

1934 138.000 124.000 72.000 72.000 66.000 52.000 Türkiye Türkiye 

1935 193.000 158.000 149.000 134.000 44.000 24.000 Türkiye Türkiye 

1936 339.000 274.000 242.000 198.000 97.000 76.000 Türkiye Türkiye 

1937 805.000 458.000 174.000 256.000 631.000 202.000 Türkiye Türkiye 

1938 487.000 505.000 351.000 289.000 136.000 216.000 Türkiye Türkiye 

1939 

(ilk8 

ay) 

208.000 290.957 466.500 464.736 -258.500 -173.779 Estonya Estonya 

Toplam 3.563.267,1 3.156.751 2.007.536,1 1.826.234 1.555.731 1.929.917 Türkiye Türkiye 

* Source: Väliskaubandus. Commerce Exterieur de l’Estonie. 1924-1938. Tallinn, 1925-1939; Eesti arvudes. Estonie en 

Chiffres. Resume Retrospectif de 1920-1935. Tallinn, 1937. Estonia in Numbers 1920-1935” 

**KG olarak  https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:307811/273124/page/146 (14/09/2018)  

***Kroon olarak https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:307811/273124/page/149 (14/09/2018) 

****https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:307811/273124/page/151 (14/09/2018) 

Bu bilgiler ve veriler Estonya Ulusal İstatistik Bürosu çalışanı Raivo Rohtla’dan kişisel e-posta yoluyla temin edilmiştir. Bu tablo bu 

bilgiler ve tarafımızca temin edilen ve dipnotlarda kaynağı gösterilen diğer bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Her hakkı saklıdır 

kaynak gösterilmeden herhangi bir çalışmada kullanılamaz. Ton Fazla Sütununda ait olduğu yılda iki ülkeden hangisinin diğerine 

daha fazla mal sattığını göstermektedir. Kron Karlı Sütünü ise iki ülke arasında parasal olarak karlı olan ülkeyi göstermektedir. 
 

Tabloya göre, Türkiye ile Estonya arasında 1924-1939 yılları arasında gerçekleşen 

ticarette, 1924 yılında Türkiye’nin Estonya’ya yaptığı ihracat 55.250 ton iken 

Estonya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracat sadece 310 ton olarak gerçekleşmişti. Türkiye’nin 

https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:307811/273124/page/146
https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:307811/273124/page/149
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lehine olan bu durum Türkiye’nin Estonya’ya aldığından fazla mal satma, ihraç etme 

durumu 1925 yılında devam etmiş, 1926 yılında hem parasal hem de ton olarak adeta 

zirveye ulaşarak ihraç miktarı 353.000 ton para olarak ise 666.000 kron seviyesine 

gelmişti. Buna karşılık Estonya’nın Türkiye’ye satışı hem parasal hem de ton olarak 

neredeyse yatay bir seyir izlemekteydi. Bu durum, 1924-1939 yılı arası dönemde iki ülke 

arasındaki ticarette rekor bir seviyeydi. Bu 1925-1926 döneminde Türkiye Estonya’ya 

Estonya yaptığı ticarette 1925 yılında 351.000 Kron, 1926 yılında ise 647.000 Kron fazla 

vermişti. 1926 yılından sonra Türkiye’nin Estonya’ya ihracatı azalma eğilimine girmiş, 

1928 yılında ise ton olarak Türkiye’nin ihracatı fazla olsa da, gelir olarak Estonya 

Türkiye’ye 7.000 Kron daha fazla mal satmıştı. Estonya daha az miktarda mal satsa da 

mallarının değerli olması nedeniyle ticaret fazlası verebilmişti. 1929 yılında ise hem 

parasal (15.555 kron) hem de miktar (352 ton) olarak Estonya, Türkiye’ye aldığından 

daha fazla mal ihraç ederek, bu ticaretten dış ticaret fazlası vermeyi başarmıştı.  1928 ve 

1929 yılındaki bu durum Türkiye’nin Estonya ile yapmış olduğu 1928 tarihli ticaret ve 

seyrüsefain antlaşmasını 1929 yılında tek taraflı olarak iptal etmesinin bir nedeni 

olabilmekteydi. Bu durumun arkasından iki ülkenin 1929 yılında geçici ticaret rejimi 

uygulanması konusunda antlaşması neticesinde, Türkiye’nin Estonya’ya ihracatında bir 

artış yaşanmaya başlamasına ve 1930 yılında 286.000 ton ve 226.294 kron seviyesine 

gelmesine karşın, Estonya’nın Türkiye’ye ihracatı azalmaya başlamış ve 1929 yılında ton 

olarak %50’ye yakın bir düşüşle 30.316 seviyelerine gelirken parasal olarak da yaklaşık 

aynı oranda %56 azalarak 39.597 kron seviyesine gelmişti. 1930 itibaren yine 

Türkiye’nin Estonya’ya ihracatı azalmaya başlamış olmasına rağmen Estonya’nın 

Türkiye’ye ihracatı da azaldığı için Türkiye yine 1930-1931 döneminde de dış ticaret 

fazlası vermeye devam etmişti. 1932 yılına gelindiğinde, Estonya Türkiye’ye ton olarak 

aldığından fazla miktarda mal satsa da; parasal olarak bu yılda ticaretten Türkiye 

Estonya’ya sattığı malların kilo değeri daha fazla olması nedeniyle parasal olarak 
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Estonya’ya aldığından daha fazla satış yaparak ticaret dengesini küçük bir farkla da olsa 

lehine olarak sürdürmeye devam etmişti. Ancak 1933 yılına geldiğinde Estonya, Türkiye 

ile olan ticaretinde Türkiye’ye aldığından daha fazla mal satarak yani daha fazla mal ihraç 

ederek hem parasal hem de miktar olarak ticaret dengesini lehine çevirmeyi başarmıştı. 

Bu dönemde Türkiye’ye 234.000 ton ve 5.000 kron daha fazla satış yapmıştı. Ancak 

burada, Estonya’nın sattığı mal miktarının 300.000 ton Türkiye’nin de ihraç ettiği mal 

miktarının 65.000 ton olduğu ve Estonya’nın 234.000 ton daha fazla mal satmasının 5.000 

kronluk bir fazla sağladığı göz önüne alındığında, Estonya’nın aslında 1933 yılındaki 

ticaretten pekte karlı çıkmadığı söylenebilmekteydi.  Bu yıl için karlılık hesaplaması 

yapılırsa Estonya 299.000 ton mal satışından 74.000 kron elde ettiği için karlılık oranı 

%24 civarında iken Türkiye 65.000 ton satarak 69.000 krom elde etmiş karlılık oranı %94 

civarında gerçekleşmişti. Bu durum Türkiye’nin Estonya’ya sattığı malların birim kilo 

değerinin daha yüksek olduğu anlamına gelmekteydi. Estonya karlılık oranı olarak pek 

karlı olmasa da 5000 kronluk fark ile Estonya rakamsal olarak ticarette avantajlı hale 

gelmişti. 1934 yılından itibaren Türkiye tekrar ticaret dengesini lehine çevirmeyi 

başararak, Estonya ile olan ticaretinde 66.000 ton ve 52.000 kronluk daha fazla ihracat 

elde etmişti. 1935-1938 dönemi arasında Türkiye, Estonya ile olan ticaretinde dış ticaret 

fazlası vermeye devam etmiş, hatta bu dönem Türkiye’nin iki ülke ticaretinde en uzun 

süreli ticaret fazlası verdiği en istikrarlı dönem olarak görülmekteydi.  1937 yılında 

Türkiye Estonya ile olan ticarette satılan mal miktarı açısından en fazla, satış geliri 

açısından ise 1926 yılından sonra ikinci olarak en çok dış ticaret fazlası verdiği ikinci 

dönem olarak gerçekleşmişti. Bu yılda her ne kadar Türkiye Estonya’ya karşı bir dış 

ticaret fazlası verse de birim karlılık oranı açısından Estonya’nın bu dönemde 

Türkiye’den daha fazla bir karlılık oranına sahip olduğu görülmekteydi. Bu anlamda 1937 

yılına bakılacak olursa Türkiye iki ülke arasındaki rekor seviye olan 805.000 ton 

miktarında mal satmıştı. Buna karşılık 458.000 Kron elde etmiş karlılık oranı %56 olarak 
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gerçekleşmişti. Estonya, Türkiye’ye ise 147.000 ton mal satmış ve 256.000 Kron gelir 

elde etmiş karlılık oranı yaklaşık %67 olarak gerçekleşmişti. Bu karlılık oranı ise 

Estonya’nın Türkiye’ye sattığı malların birim değerinin Türkiye’nin Estonya’ya sattığı 

malların birim değerinden daha fazla olduğunu Estonya’nın daha kıymetli mallar sattığını 

göstermekteydi.  Bu dönemde Türkiye’nin Estonya’ya olan ihracatı artan bir trend 

izlemiş, 1937 yılında Türkiye’nin Estonya’ya yaptığı ticaret ihracat seviyesi zirveye 

ulaşmış ve 1939 yılında Türkiye’nin dış ticaret fazlası negatife dönmüş, yani Estonya’ya 

yaptığı ihracattan daha fazla ithalat yapmaya başlamıştı. Bu tarihten itibaren dış ticaret 

fazlası veren ülke Estonya olmaya başlamıştı. 1937 yılında Estonya’nın Türkiye’ye 

yaptığı ticarette ihracat olarak en dip seviyede olduğu görülmekteydi. Bu dönem 

Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası verdiği yani Estonya’ya ihracatının ithalatından 

fazla olduğu dönemdi. Bu tarihten itibaren Türkiye’nin Estonya’ya ihracatı azalırken 

Estonya’nın Türkiye’ye olan ihracatında bir artış olmaya başlamış ve nihayet 1938 yılı 

sonlarında, durum tersine dönerek Estonya Türkiye’ye daha fazla mal satarken, Türkiye, 

Estonya’ya daha az mal satıp daha fazla mal alır hale gelmişti.  1935 yılında ton bazında 

dış ticaret fazlası vermeye başlayan ve 1937 yılında bu fazlanın tavan yaparak azalma 

trendine geçen dış ticaret fazlası, 1939 yılında Estonya lehine dönmüştü. Türkiye’nin 

Estonya ile olan ticarette parasal olarak 1935 yılından itibaren dış ticaret fazlası vermişti. 

Dış ticaret fazlası 1938 yılında tavan yaparak, azalma trendine geçmiş ve 1939 yılında 

Estonya lehine dönmüştü.  Estonya, Türkiye’ye parasal olarak daha fazla mal satarken, 

Türkiye, Estonya’ya daha az mal satmaya başlamıştı. Dış ticaret fazlasının Türkiye 

lehine, Estonya aleyhine en fazla olduğu yılın 1924 yılından sonra 505.000 kronluk 

ihracat ile 1938 yılı olduğu görülmekteydi. Gerek ton başına gerek parasal olarak ticaret 

fazlasının veya ticaretten daha kazançlı çıkma durumunun Türkiye’den, Estonya’ya 

kaymasında 6 Haziran 1937 tarihli ticaret ve kliring antlaşmalarına ekli 29 Ağustos 1938 

tarihli protokolün imzalanmasının etkisinin olabileceği düşünülmekteydi. İki grafik 
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karşılaştırıldığında, ton başına dış ticaret fazlasının Türkiye lehine en fazla, Estonya 

lehine de en az olduğu dönem 1937 yılı olduğu görülmekteydi. 1938 yılında ton olarak 

daha az mal ticarete konu olsa da, bunların parasal değerlerinin büyük olması nedeniyle 

bir önceki yıla göre daha fazla parasal bir değer ortaya çıkarmaktaydı. Ancak, genel 

olarak 1935-1939 döneminde Türkiye Estonya’ya yaklaşık olarak 2.029 Ton ve 

1.685.000 Kron mal ihraç ederken, Estonya Türkiye’ye 1.382 ton ve 1.341.000 Kron 

değerinde mal satmıştı. Bu veriler ışında, 1935-1939 döneminde iki ülke arasındaki 

ticaretten Türkiye’nin Estonya’ya daha fazla mal sattığı, Estonya’nın da Türkiye’ye 

sattığından daha fazla miktarda malı, Türkiye’den aldığı, dış ticaret dengesinin genel 

olarak, Türkiye lehine olduğu söylenebilmekteydi.  

Türkiye 1933 yılından, Estonya ise 1934 yılından başlamak üzere, Türkiye dış 

ticaret fazlası verecek şekilde parasal olarak bir artış trendi başlamış her iki ülke için bu 

trend 1939 yılına kadar devam etmiş, bu tarihte Türkiye’nin hem dış ticaret fazla verme 

durumu hem de artış trendi parasal olarak sona ermişti. Fakat Estonya parasal olarak hem 

dış ticaret fazlası vermiş hem de ihracat trendi artış seyrini korumuştu.  

Fakat genel olarak, Türkiye ile Estonya arasında 1924-1939 yılları arasında 

gerçekleşen dış ticarette Türkiye, Estonya’dan ithal ettiğinden daha fazla bir ihracat 

yaptığından dış ticaret fazlası vererek ticaretten karlı çıkan ülke olmuştu. Türkiye 

Estonya’ya 3.156.751 kronluk mal satarken Estonya’dan 1.826.234 kron mal ithal etmiş 

ve 1.330.517 kronluk daha fazla mal satmıştı. Ticaret Türkiye lehine karlı gitmişti.  

1924-1939 yılları arasındaki ticaretin durumu daha iyi anlamak için grafik 3 ve 

grafik 4’e bakmak gerekirse; 
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Grafik 3; Türkiye Estonya Dış Ticaret Durumu Ton (1924-1939) 

 

Estonya İstatistik Ajansından temin edilen 1924-1939 yılları arası Türkiye ile 

Estonya arasındaki ticaret verilerine göre hazırlanmış grafik 3’te iki ülke arasındaki 

ticaretin ton olarak miktarları yıllar itibariyle gösterilmekteydi. Buna göre, her ne kadar 

dalgalı, inişli çıkışlı bir seyir izlese de, satılan mal miktarı bakımından 1929, 1932-1934 

arası yılları haricinde Türkiye’nin, Estonya’ya daha fazla miktarda mal sattığı, 

Estonya’nın ise bahse konu iki yıl haricinde Türkiye’ye daha az miktarda mal sattığı 

anlaşılmaktaydı. Buna göre Türkiye, 1924-1939 arası dönemde daha fazla miktarda mal 

satmıştı. Ancak Estonya lehine, Türkiye aleyhine en büyük fark 258.500 tonluk değer ile 

1939 yılında yaşanmıştı. Türkiye, Estonya’ya mal miktarı açısından en fazla ihracat 

yaptığı dönem 1937 yılı, ikinci olarak 1926 yılı ve üçüncü olarak ise 1930 yılı olarak 

gerçeklemişti. Buna karşı Estonya’nın, Türkiye’ye en fazla mal sattığı dönem 1939, 1933 

ve 1936 yılı olmuştu.  Doğal olarak en fazla malı kim sattıysa dış ticaretten karlı çıkan 

ülke o olması gerekmekteydi. Fakat ürünlerin birim parasal değerine göre değişen karlılık 

oranı bu durumu önemsiz hale getirebilmekteydi. Türkiye ile Estonya arasındaki ticarette 

daha fazla mal satan ülke olan Türkiye, parasal olarak da bu durumdan karlı çıkmıştı. Bu 

durumu daha iyi anlamak için Estonya İstatistik Ajansından temin edilen 1924-1939 

yılları arası Türkiye ile Estonya arasındaki ticaret verilerine göre hazırlanmış grafik 4’te 

iki ülke arasındaki ticaretin parasal olarak değerlerine bakmak faydalı olacaktı.  
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Grafik 4;Türkiye Estonya Dış Ticaret Durumu Kron (1924-1939) 

 

Buna göre, Türkiye satılan mal miktarı bakımından 1928 (7000 kron), 1929 

(15000 kron) ve 1933 (5000) yılları haricinde Estonya’ya daha fazla miktarda mal sattığı, 

Estonya’nın ise bahse konu 3 yıl haricinde, Türkiye’ye daha az miktarda mal sattığı 

anlaşılmaktaydı. Bu 3 yıldaki farklar ise kayda değer bir fark teşkil etmediği 

söylenebilirdi. Ancak, parasal olarak, Estonya lehine, Türkiye aleyhine en büyük fark 

173.779 kronluk değer ile 1939 yılında yaşanmıştı.  Türkiye’nin, Estonya’ya, parasal 

olarak en fazla ihracat yaptığı dönem 1926 yılı, ikinci olarak 1938 yılı ve üçüncü olarak 

ise 1937 yılı olarak gerçeklemişti. Buna karşı Estonya’nın Türkiye’ye en fazla mal sattığı 

dönem 1939 yılı sonrasında da 1937 ve 1936 yılı olmuştu.  Genel olarak, parasal anlamda 

Türkiye’nin iniş ve çıkışlara rağmen özellikle 1926 yılındaki çıkıştan sonra sert düşüş 

göstermesine rağmen Estonya’dan daha fazla dış ticaret geliri elde ettiği için Estonya ile 

yaptığı ticaretten dış ticaret fazlası elde ederek karlı çıktığı görülmekteydi.  

İki ülke arasında ticaretin başladığı 1924 yılında ticarete konu olan mal bileşimine 

bakıldığında; Türkiye’den, Estonya’ya keçiboynuzu (10.343,5 kg ve 438.100 Eston 

Markı); biber ( 637 kg / 42.680 Eston Markı); yapraklarda ve saplarda tütün (43.069,6 kg 

/7.201.990 Eston markı) ihraç edilirken; Estonya’dan Türkiye’ye ise yünlü elbise  (5 m2/1 
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kg): 309.1 kg / 450.000 mark) ihraç edilmekteydi.1148 1924-1939 yılları arasındaki bu 

dönemde iki ülke açısından da önemli bir yıl olan 1928 yılına gelindiğinde ticarete konu 

olan mal bileşiminin oldukça genişlediği görülmekteydi. 1938 yılında Türkiye’den 

Estonya’ya;  kuru üzüm ve kuş üzümü: 249.235 kg / 141.297 kron; kuru incir: 3.134 kg/ 

1.830 kron; peynir: 38 kg / 20 Kron; taze ve kuru zeytinler, ayrıca yağda ve tuzlu suda: 

80 kg/69 Kron; diğer kabuklu fındıklar: 15.363kg/27.270 Kron; farklı deriler: 953 

kg/1.140Kron; diğer tohumlar: 331 kg/144 Kron; susam tohumları: 4.300kg/ 3.930 Kron; 

yapraklarda tütün: 212.092kg/328.030 Kron; bronzlaşma/tabaklama için ekstreler: 1040 

kg/834 kron ihraç edilmişti. Buna karşılık Estonya Türkiye’ye şişelerde votka: 108 kg/00 

kron; sığır derileri: 30.506 kg/29.097 Krons; buzağı derisi: 3.507 kg/5.580 Kron; galalit 

(Lactonit): 9.598 kg/21.582 Kron; yapıştırılmış kontrplak: 141kg/10 Kron; tahtadan 

karton (karton), renkli, düzeltilmemiş: 3.600 kg/653 Kron; ambalaj kağıdı, basit: 20.628 

kg./5.845 Kron; baskı kağıdı: 179.838 kg/38.066 Kron; yazı kağıdı: 22.163 kg/7.695 

Kron; pamuk ipliği: 25.320 kg/60.100 Kron; keten kumaş, kaba: 12.742kg /27 251 Kron; 

telefonlar ve parçaları: 7.671kg/82.760 Kron; tahta camı, süslemesiz: 27.070kg/5.228 

kron; kemiklerden yapıştırıcı: 7.000kg/4.237 Kron; kazein: 1.050 kg/600 Kron mal ihraç 

edilmişti. 1924 yılından 1938 yılına kadar iki ülke arasındaki ticarete konu olan mal 

bileşiminin ne kadar çeşitlendiği görülmekteydi. 1149 

Bu duruma bakılacak olursa; 1938 yılında Türkiye’den Estonya’ya kg olarak en 

fazla satılan ürünler arasında sırasıyla, kuru üzüm ve kuş üzümü (249.235kg), tütün 

(212.092 kg) ve kuruyemiş (15.363 kg)  yer almaktaydı. Kron olarak ise, tütün üzümlere 

göre kilo olarak daha az satılsa da parasal olarak en fazla getiriyi getirmekte olduğu, 

                                                           
1148 BSCE, Väliskaubandus. Commerce Exterieur de l’Estonie. 1924. Tallinn, 1925;ayrıca Bu Bilgiler 

ve Veriler Estonya Ulusal İstatistik Bürosu çalışanı Raivo Rohtla’dan kişisel e-posta yoluyla temin 

edilmiştir. 
1149 BSCE, Väliskaubandus. Commerce Exterieur de l’Estonie. 1938. Tallinn, 1939. ayrıca Bu Bilgiler 

ve Veriler Estonya Ulusal İstatistik Bürosu çalışanı Raivo Rohtla’dan kişisel e-posta yoluyla temin 

edilmiştir. 
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sonrasında üzüm ve diğer kuruyemişler adlı ürünlerin parasal olarak dikkat çeken ilk 3 

ürün olduğu görülmekteydi. Bunun yanında, Estonya’nın Türkiye’ye sattığı mallar 

arasında kilo olarak deri ürünleri, kağıt özellikle baskı kağıdı ve cam ürünleri önemli yer 

tutmaktaydı. Bunun yanında, kron olarak yani parasal olarak telefon ve parçaları 

(82.760), pamuk ipliği (60.100), baskı kağıdı (38.066), deri ürünleri (34.677) ilk sırayı 

alan ürünler olarak öne çıkmaktaydı. Ancak genel olarak 1938 yılındaki ticarete bakılacak 

olursa Türkiye Estonya’ya 504.564 kronluk mal satarken Estonya Türkiye’ye 288.804 

kronluk mal satmıştı. Türkiye, Estonya ile olan ticarette, lehine dış ticaret fazlası vererek 

bu alışverişten karlı çıkan ülke olmuştu.  
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SONUÇ 

 

 

Türkiye ile Estonya aynı dönemlerde (1918-1922) dış işgale karşı mücadele 

vermişlerdi. Ancak Estonya ile Türkiye aynı süreçte bağımsızlık mücadelesi vererek yeni 

devletler kursalar da, iki ülkenin bağımsızlık mücadelesinin kapsamı, yöntemi ve 

muhatapları birbirinden farklıydı. Estonya 24 Şubat 1918 tarihinde bağımsızlığını ilan 

etmeden önce ve ettikten sonra, Rus ve Alman güçlerine karşı verdiği mücadelede, 

İngiltere, Fransa gibi Batılı devletlerin siyasi ve askeri desteklerini almıştı. Ayrıca, 

komşularının -özellikle de Finlandiya’nın- insan kaynağı olarak Estonya’ya verdiği 

destek de (örneğin, Fin komutanların Estonya’ya birliklerini eğitmesi konusunda olduğu 

gibi) dikkat çekmekteydi. Diğer taraftan Türkiye, bağımsızlık mücadelesini, İngiltere, 

Fransa,  İtalya ve Çarlık Rusya’sı gibi İtilaf güçlerine karşı vermişti. Türkiye istiklalini 

bu emperyalist güçlere karşı verdiği topyekûn mücadele ile kazanmıştı.   

Estonya,  istiklalini elde ettikten sonra, siyaseten uluslararası arenada bağımsız bir 

devlet olarak kendini tanıtma arayışına girmişti. Estonya Eylül 1921’de Milletler 

Cemiyeti’ne üye olmuş, ayrıca diğer bazı uluslararası antlaşmalara taraf olmaya ve bu 

antlaşmalara taraf olan diğer ülkeler tarafından da tanınmaya başlamıştı. Estonya bu 

kapsamda, 1921 yılında Osmanlı Devleti’ne gönderdiği nota yazılarıyla, Osmanlı 

Devleti’nin kendisini tanımasını, ülkeler arasında siyasi ve diplomatik ilişkiler 

kurulmasını ve görevlendirdiği Aleksander Hellat’ı da siyasi temsilci olarak kabul 

edilmesini talep etmesiyle iki ülke arasında resmi olarak siyasi ilişkiler başlamıştı.  Ancak 

Osmanlı Devleti, Estonya’yı doğrudan tanımamıştı. Öncesinde Estonya’ya yakın Bern ve 

Stokholm temsilciliklerinden Estonya’nın, Milletler Cemiyeti’ne üye olup olmadığı, üye 

devletlerin Estonya’yı tanıyıp tanımadığı, Estonya’nın Avrupa Devletler Hukukuna göre 

bağımsız bir devlet olmanın şartlarını taşıyıp taşımadığı, Rusya’nın Estonya’yı tanıyıp 

tanımadığı ve Rusya ile Estonya arasındaki ilişkilerin nasıl olduğu gibi bazı bilgileri 
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temin ettikten sonra, Estonya’nın tanınıp tanınmayacağına karar vermişti. Aslında Brest-

Litovsk (3 Mart 1918), Posta Sözleşmesi (30 Kasım 1920, Madrid) ve Cenevre 

Sözleşmesi (1922)’ne Estonya’nın taraf olmasının zaten Estonya’nın Osmanlı Devleti 

tarafından dolaylı olarak bağımsız bir devlet olarak tanındığı manasına gelmekteydi. 

Ancak Osmanlı Devleti, yıkılmanın arifesinde dahi olsa, sahip olduğu köklü bir devlet 

geleneğine, etkin diplomasi kültürüne, hukuki değerlendirmeye ve istişare kültürüne göre 

Estonya’nın tanınmışlığı meselesini ciddiyetle ele almıştı. Osmanlı Devleti, Estonya’yı 

salt bir siyasi kararla veya başka herhangi bir şekilde tanımamıştı. Osmanlı Devleti köklü 

devlet geleneğinin oluşturduğu kültür, bürokratik, diplomatik, siyasi dengeler ve 

uluslararası hukuk çerçevesinde Estonya’nın bağımsız bir devletin sahip olması gereken 

kriterlere sahip olup olmadığını analiz ederek Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak 

tanınmasına onay vermişti.  Osmanlı Devleti’nin bu konuda en çok üzerinde durduğu 

mesele ise Estonya’nın Milletler Cemiyeti’ne üye olup olmadığı ve Rusya’nın Estonya’yı 

bağımsız bir devlet olarak görüp görmediği hususuydu. Bu durum Osmanlı Devleti’nin 

Estonya’yı tanıması konusunda önemli bir kriterdi. Ayrıca, Milletler Cemiyeti’nin 

Estonya’yı tanıması da, Estonya’nın diğer devletler arasında tanınmasında önemli bir 

referanstı.  Bunun yanında Osmanlı Devleti’nin Estonya’yı tanımada esasa aldığı objektif 

kriterlerin birkaçına bakılacak olursa,  Estonya’yı tanıyan başka devletler olup olmadığı, 

Estonya’yı Rusya’nın tanıyıp tanımadığı, bağımsızlık bildirisi olup olmadığı, uluslararası 

toplantılara katılıp katılmadığı, bir bayrağı, marşı ve resmi bir dili olup olmadığı, 

anayasası, meclisi, siyasi partileri olup olmadığı, ekonomik olarak hür bir şekilde 

yönettiği bir bütçesi olup olmadığı, ekonomik münasebette bulunulursa ekonomik 

zenginlik kaynakları olup olmadığı, tanınmasında hukuki ve akdi bir engel bulunup 

bulunmadığı gibi hususların değerlendirildiği görülmekteydi. Osmanlı Devleti bu 

değerlendirmeyi yapıp Estonya’yı tanıma kararı alsa da, tanıma kararının öncesinde iki 

ülkenin bir konsolosluk protokolü imzalamasını şart koşmuştu. Konsolosluk protokolü 
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Osmanlı Devleti’nin son dönemdeki kapitülasyonların durumu nedeniyle ikili ilişkilerde 

oluşturduğu bir teamüldü. Osmanlı konsolosluk protokolü ile Estonya’nın en çok kayrılan 

ülke prensibinden faydalanmasına mani olmak istemekteydi. Böyle bir protokol 

olmaksızın Estonya’nın tanıması halinde Estonya’nın diğer devletlere tanınan 

imtiyazlardan faydalanma imkanını elde etmesi mümkün olacaktı. Nihayetinde Osmanlı 

Devleti döneminde başlayan Estonya’nın bağımsız bir devlet olarak tanınması Türkiye 

Cumhuriyeti döneminde neticelenmişti. İki ülke arasında, Ağustos 1922’de bir 

konsolosluk protokolü imzalanması yoluna gidildi. Estonya’nın tanınması konusundaki 

bu ön şartın yerine getirilmesinden sonra, Türkiye Cumhuriyeti Estonya Devleti’ni 

hukuken ve resmen 23 Ocak 1924 tarihinde tanımıştı. Söz konusu tanıma mektubu 

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi tarafından Estonya’nın Moskova Büyükelçisi’ne 8 

Mart 1924 tarihinde iletilmişti. Tanıma kararının Moskova elçilikleri üzerinden 

gerçekleşmesi Sovyetlere bir mesaj niteliğindeydi.  Türkiye’nin Estonya’yı tanımasından 

sonra Türkiye ve Estonya arasında 1 Aralık 1924 tarihinde bir dostluk antlaşması 

imzalanmıştı.  Fakat Estonyalı General Johan Laindoner’in Milletler Cemiyeti görevlisi 

olarak Musul Meselesi konusunda Türkiye aleyhine hazırladığı rapor ilişkileri olumsuz 

etkiledi. Raporun taraflı olduğunu düşünen Türkiye rapora tepki gösterdi. Bu sebeple 

Türkiye-Estonya dostluk antlaşması 3 yıl sonra, 1927 yılında, yürürlüğe girebildi.  

Türkiye ile Estonya arasında dikkat çeken bir diğer siyasi olay ise, Estonya’nın 

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti üyeliğine alınması konusunda Cemiyet Genel Kuruluna 

teklifte bulunan ülkeler arasında yer almasıydı. Estonya ve diğer ülkelerin teklifiyle 

Türkiye 6 Temmuz 1932 tarihinde Cemiyete üye olarak kabul edilmişti.  

Türkiye ile Estonya arasındaki siyasi ilişkilerde ülkelerin karşılıklı diplomatik 

temsilcilik açması ve diplomatik temsilcik açması da ilişkileri geliştiren en önemli 

adımlardan biriydi. İki ülke imzaladıkları dostluk antlaşmasında karşılıklı olarak siyasi 



587 

 

temsilci görevlendirmeyi kararlaştırmışlardı. Bu doğrultuda, Estonya,  Aleksander Hellat, 

Konstantin Ernst Veberman (İstanbul Başkonsolos 1929-1932), Otto Strandman ve 

M.Johannes Markus tarafından akredite elçi ve Suat Karaosman tarafından da Fahri 

konsolos olarak Türkiye’de görevlendirmişti. Türkiye ise, 1929-1932 yılları arasında 

Baltık ülkelerinde maslahatgüzar (charge d'affaires) seviyesinde İbrahim Osman Bey, 

Mart 1935 tarihinde Stokhom elçiliğine ilave memuriyet olarak Köseraif Ragıp Raif Bey, 

Haziran 1935 tarihinde ise Tallinn’de sürekli orta elçi olarak Osman Nuri Batu Estonya 

nezdinde temsil edilmişti.  

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Estonyalı liderler arasında karşılıklı 

tebrik, antlaşmalara yetkili delege görevlendirme ve diplomatik temsilcilerin güven 

mektupları gibi muhtelif konularda karşılıklı mektuplaşmalar ve yazışmalar olmuştu.  Bu 

yazışmalar arasında Konstantin Pats’ın Fin-Macar ve Eston Turan Birliği Başkanı olarak 

gönderdiği mektup dikkat çekiciydi. Pats mektubunda Estonya ve Türkiye’yi Turani ve 

soydaş milletler olarak nitelendirmiş ve kardeş iki kültürün inkişaf etmesi için Tallinn’de 

bir elçilik açılmasını talep etmişti. İki ülke liderlerinin birbirlerine yazdıkları mektuplarda 

dikkati çeken bir diğer husus ise liderlerin mektuplarda kullandığı “Büyük ve Aziz Dost”, 

“Benim Gerçek ve Aziz Dostum”, “Büyük Arkadaşım” gibi samimi ifadeler 

kullanmalarıydı. Bu ifadeler iki ülke liderlerinin karşılıklı olarak ülke halklarına 

besledikleri samimi duyguları göstermekteydi.  

Türkiye ve Estonya dünya barışına katkı sağlamada da bazı ortak adımlar atmıştı. 

Bu kapsamda iki ülkede 3 Temmuz 1933 tarihinde saldırının tanımlanması protokolüne 

dahil olarak ülkelerin gereksiz yere birbirine savaş açmasını önleme konusunda çaba 

harcamışlardı.  

Bunun yanında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı başta Estonya olmak üzere 

Baltık ülkelerinde büyük teessürle karşılanmıştı. Estonya devlet yetkilileri Elçilikte açılan 
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taziye defterine imzalayarak duydukları teessürü dile getirmişlerdi. Eston basını 

Atatürk’ün ölümünü “medeniyet aleminin bir kaybı”; Türkiye’de Rönesans’ı 

gerçekleştiren,  cesaretli ve becerikli bir dış politika sergileyen,  Müslümanlığı modern 

dünya ile yakınlaştıran, kadın haklarını geliştiren, milletin hadimi ve efendisi “büyük 

Türk’ün ölümü” olarak nitelendirmişti. Bu ifadelerle Eston basını Atatürk’ü dünya 

medeniyetine yaptığı katkıyı, Atatürk’ün dünya barışına verdiği önemi, Türkiye’nin 

muasır medeniyetler seviyesine gelmesi için yaptığı çalışmaları ve Türk Devriminin 

dünyadaki diğer milletlerde yarattığı ilhamı bir kez daha hatırlatmıştı. Estonya, 

Atatürk’ün cenaze törenine katılmak üzere, Varşova Elçisi olan Hans Markus ve Mirliva 

General Gustav Jonson’u görevlendirmişti.  

Estonya ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilere,  Türkler ile Estonyalılar arasındaki 

etkileşim açısından bakılacak olursa, ilişkilerin daha eskiye Osmanlı dönemine dayandığı 

görülecekti. Bu çerçevede, Estonyalı bilim adamı Dr. Friedrich Parrot başkanlığında bir 

ekip Türkiye’ye gelerek Ağrı Dağı’na 1829 yılında bir tırmanış gerçekleştirmişti. 

Sonrasında, 1877-1878 (93 Harbi) yılları arasında Rus ordusuna esir düşen Türk askerler 

Estonya’nın Parnu ve Rakvere şehirlerindeki kamplara getirilmişti. Parnu yakınındaki 

Estonya halkı, esir Türk askerlerine giyecek ve yiyecekler vererek zor durumdaki esir 

Türk askerlerine yardım etmişlerdi. Böylece, Estonya halkı Türk askeriyle, bir anlamda 

Türklerle ilk defa karşı karşıya gelmişti.  

Türkiye ile Estonya arasındaki çok eski yıllara dayanan yakınlaşma, yine de, 

siyasi olarak istenilen seviyeye gelememişti. Bunda etkili olan faktörlerin başında, iki 

ülkenin benzer zamanlardaki bağımsızlık mücadelesinden sonra mesailerini harcamaları 

gereken, siyasi bağımsızlıklarını kabullendirme ve bu siyasi bağımsızlığı ekonomik 

başarıyla ve bağımsızlıkla taçlandırma mücadelesi vermek gibi yoğun meşguliyetlerinin 

olması gelmekteydi. İki ülkenin de iç siyasette uğraşması gereken, devletin teşekkül 
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etmesi, anayasanın yapılması, kanunların çıkarılması gibi sorunları bulunmaktaydı. 

Özellikle Estonya’da 1919-1934 yılları arasında 20’ye yakın koalisyon hükümeti 

kurulması iç siyasetteki zorlu süreci göstermekteydi. Türkiye’de ise Musul, Hatay gibi 

Lozan Sistemi kapsamında iç ve dış gelişmeler Türkiye’nin gündemini meşgul 

etmekteydi. İki ülkenin bağımsızlıktan sonraki iç ve dış siyasadaki sorunları çözmek için 

verdiği uğraşlar, karşılıklı ilişkilere istenilen dikkati ayıramamalarına neden olmuştu. 

Bunun yanında iki ülke ortak bir politika, proje ve yaklaşım sergileyebilecekleri bir 

projede, politikada veya ortak paydada buluşamamışlardı. Bu da siyasi ilişkilerin istenilen 

seviyede gelişememesinde bir etkisi bulunmaktaydı. Ayrıca 1929 Ekonomik Krizi de 

ülkelerin birbiriyle olan ilişkilerini etkilemiş, ülkeler ekonomik sorunları çözmek için 

kendi kabuğuna çekilmişlerdi. Bu çekiliş ekonomik anlamda da kendisini göstermiş, 

ülkeler yüksek gümrük tarifeleri ve kotalarla kendi üreticilerini korumaya çalışmışlardı. 

Türkiye ve Estonya arasındaki ilişkilerin istenilen seviyede olmamasının bir diğer 

nedeni ise, iki ülkenin coğrafi olarak birbirine uzak olması ve coğrafi olarak farklı siyasal 

olaylarda farklı devletler ile etkileşim içinde bulunmak durumunda kalmalarıydı.  

İlave olarak, 1924-1940 döneminde, Türkiye ekonomik nedenlerle Riga 

temsilciliğini kapatmak zorunda kalması göz önüne alındığında, ekonomik nedenler başta 

olmak üzere, iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerinde sürekli olarak bir siyasi ve 

diplomatik temsilci bulunduramamaları da ilişkilerin istenilen seviyeye gelmesine mani 

olmuştu. Böylece iki ülke birbirinde olan ekonomik siyasi ve kültürel alandaki gelişmeleri 

yeterince takip edememişti. Aynı şekilde Estonya da İstanbul’daki Konsolosluğunu 

ekonomik nedenlerle kapatmak zorunda kalmıştı. 

 Kısacası, Türkiye ve Estonya arasındaki siyasi ilişkilerin daha iyi bir seviyeye 

gelme ve daha da gelişme potansiyeli olmasına rağmen iki ülkenin farklı coğrafyada 

olmasına bağlı olarak, iç ve dış siyasasında yoğunlaşması gereken ekonomik ve siyasi 
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bağımsızlıklarına müteallik meselelere yoğunlaşmaları, ekonomik imkanların az olması 

gibi nedenlerle, iki ülke arasındaki var olan siyasi ilişkilerin istenilen seviyeye gelemediği 

anlaşılmaktaydı. 

Türkiye ve Estonya arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesinde 

seyrüsefain sözleşme ve antlaşmaları (Mart 1928, Eylül 1929), iki ülke vatandaşlarının 

diğer ülkede yaşamaları, ticaretle uğraşmaları veya herhangi bir meslek icra etmeleri 

durumunda tabi oldukları rejimin belirlenmesinde önemli bir aşama oluşturmaktaydı. 

Sözleşme bunları düzenledi, vatandaşların karşılıklı olarak ülkeye girip çıkmalarında artış 

yaşandı. 

Bunun yanında iki ülke, devlet görevlileri, muhtaçlar, öğrenciler ve diplomatik 

memurlara karşılıklı olarak vize ücretine ilişkin muafiyet getirilmesi konusunda 

anlaşmıştı. Diğer yandan diplomatik memurlar ise vizeden karşılıklı olarak muaf 

tutulmuştu. Vize almada sağlanan kolaylıklar ve muafiyetler siyasi, ekonomik ve kültürel 

ilişkilere olumlu şekilde yansımıştı. Eston verilerine göre, Estonya’ya giriş çıkış yapan 

Türk sayısında, Estonya’dan Türkiye’ye gönderilen mektup ve ticari koli sayısında da 

aynı doğrultuda artış görülmüştü. 

Estonya’da Alman toprak sahiplerinin zulmünden bıkan bir grup Estonyalı 

19.yüzyılın sonlarında Rusya tarafından Kars’a yerleştirilmişti. Estonlar, Türk yöre 

halkıyla sosyal ve kültürel olarak etkileşimde kalmıştı. Kars kültürü ile Eston kültürü 

arasında bir yakınlaşma da olmuştu. Estonlar yöre halkına tarım, hayvancılık gibi 

konularda örnek olmuşlardı. Estonlar ile Türkler arasında sınırlı sayıda olsa da evlilikler 

yaşanmıştı.  

İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin içinde spor önemli bir yer tutmaktaydı. 

Türkiye ile Estonya 1924-1940 yılları arasında spor müsabakalarında karşı karşıya 

gelmişlerdi. Türk Milli Futbol Takımı ilk uluslararası maçını 19 Haziran 1924 tarihinde, 
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Estonya milli futbol takımı ile Tallinn’de yapmıştı. Bunun yanında, 1938 yılında Türk 

Milli Güreş Takımı Estonya’da yapılacak Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’na 

katılmıştı. Estonyalı güreşçiler ise İstanbul’da düzenlenen festivale katılmışlardı. Ayrıca, 

Türk sporunun yeniden yapılanması kapsamında Estonya futbol federasyonları merkez 

ligi statüsü, federasyon tüzüğü, Estonya kültürfizik rehberi incelenmişti.  Genel olarak, 

spor alanında, Türkiye ile Estonya arasında -özellikle 1930lu yıllarda daha yoğun olarak- 

sporun birçok dalında etkileşim söz konusuydu. Eston güreşçiler Türk güreşçilerinin 

fiziksel olarak güçlü olmasına rağmen taktiksel olarak eksikliklerinin olduğu yönündeki 

tespitleri de dikkat çekmekteydi.   

Türkiye ve Estonya arasında kültürel ilişkiler kapsamında atılan bir diğer önemli 

adım ise, Estonya ile Türkiye’nin, sosyal ve kültürel alanda bir işbirliği yapılması için 10 

maddelik bir mutabakat metni imzalamalarıydı. Bu mutabakat ile dil eğitimi, tarih, sanat, 

turizm, eğitim ve öğretim gibi alanlarda karşılıklı işbirliği öngörülmekteydi. İki ülke 

arasındaki kültürel ilişkilerin bir diğeri eğitim alanında yaşanmıştı. İstanbul 

Üniversitesi’nin yeniden yapılanması hususunda, Estonya Tartu Üniversitesi’nin 

görüşlerinden faydalanılmıştı.  

Her iki ülke basını, birbirlerinin siyasi ve ekonomik gelişmelerini izlemekteydi. 

Eston basınında Türkiye, Atatürk, İsmet İnönü, kadınlara verilen seçme-seçilme hakkı ve 

diğer olaylar hakkında pek çok haber çıkmıştı. Aynı şekilde Türk Basını da, Estonya’daki 

siyasi, ekonomik ve kültürel olayları Türk kamuoyuna aktarmıştı. Özellikle Estonya’nın 

ve Baltıkların, İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte, Sovyetlerin ve Almanların bölgeye 

ilişkin rekabeti karşısında izlediği siyaset, Türk Basınında geniş yer bulmuştu.  

Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu 1928-1932 yılları arasında Türkiye’nin 

durumunu yakından takip etmişti. Başkonsolosluk Türkiye hakkında hazırladığı raporları 

ülkesine göndermekteydi. Eston Başkonsolos Enst Veberman Türkiye hakkında 5 rapor 
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hazırlayarak Türkiye’nin gündemi yakından takip ederek ülkesine raporlamıştı. Özellikle 

27 Aralık tarih ve 793 sayılı raporda, Türkiye’de nüfusun illere göre dağılımı, Türkiye’de 

konuşulan diller ve Türkiye’deki eğitim seviyesi gibi, Türkiye’nin sosyal durumuna 

ilişkin yaptığı tespitler bu anlamda göze çarpmaktaydı. Fakat Estonya’nın Türkiye’ye 

olan bu yakın ilgisi Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğunun ekonomik nedenlerle 

kapanması nedeniyle sona ermişti. Bunun yanında Veberman bu süre zarfında iki ülke 

arasında imzalanan 1928 yılındaki ticaret ve seyrüsefain antlaşmasının imzalanması, bu 

sözleşmenin iptal edilmesi ve sonrasında 1929’da yeni bir antlaşma imzalanması 

aşamasındaki çalışmaları dikkat çekmekteydi.  

Estonya ile Türkiye’yi kültürel olarak ortak bir noktada buluşturacak bir diğer 

olay ise iki ülkenin ortak dil ailesinden gelmesiydi. Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin, Altay 

kolundan gelirken; Estonca, Fin-Ogur dil ailesinin Ural kolundan gelmekteydi. Bir dilin 

lehçeleri veya alt kolları aynı dil olarak değerlendirildiğinde, Türkçe ve Estoncanın aynı 

dil ailesinden geldiği söylenebilmekteydi. Bu açıdan iki ülkeyi, tarihsel ve kültürel olarak, 

ortak bir noktada buluşturmaktaydı.  Yine iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi yansıtan 

bir diğer husus ise Estonya ve Türkiye’nin Turani milletler arasında yer almasıydı.  Turan 

kavramı hem coğrafi hem de kültürel etkileşim alanı olarak değerlendirildiğinde, bir dil 

ailesinin alt kollarının, tarihin derinliklerinde muhtemel yakın coğrafi bölgelerde 

konuşulması gerekmekteydi.  Bu açıdan iki millet arasında gerek dil üzerinden gerekse 

de kültürel derinlik açısından Turani bir ilişki olduğu söylenebilmekteydi. Hatta bazı 

araştırmacılar, kemik analizlerine ve çömlekçilik kültürü üzerinden Estonların, Ural-

Altay bölgesiyle benzerlik gösterdiğini ileri sürmekteydi.  Bu sayılan nedenlerle iki 

ülkenin Turani milletlerden olduğu söylenebilirdi. Bu doğrultuda, Estonya 

Cumhurbaşkanı Konstantin Pats, Turan Birliği Başkanı olarak,  iki ülkenin Turani kökten 

geldiği tezini dile getirerek,  Estonya ile Türkiye arasında; sosyal, kültürel ve ekonomik 

ilişkilerin temelini atacak bir Türk elçiliğinin Tallinn’de kurulmasını talep etmişti. Benzer 



593 

 

bir tezi Konstantin Ernst Veberman da “Türkiye’de Balıkçılığın Islahı” konulu 

konferansta dile getirmiş, bu yaklaşım Mustafa Kemal Atatürk tarafından kabul 

görmüştü. Almanya ve Rusya arasında kalan Estonya’nın özellikle Rusya’ya komşu olan 

Türkiye’nin Turan Birliği kapsamında desteğini almak önemliydi. Estonya ve 

Türkiye’nin Turan üzerinden bir kurumsal adım atması Baltık bölgesindeki dengelerde 

Türkiye faktörünün de diğer ülkeler tarafından gözetilmesini zorunlu kılabilirdi. Ancak 

iki ülke Turancılık üzerinden kültürel ilişkileri yeterince geliştirememişti.  

Genel olarak tıpkı siyasi ilişkileri gibi Türkiye ile Estonya arasındaki kültürel 

ilişkilerde istenilen düzeye gelememişti. Bunun da en büyük nedenleri ise siyasi ilişkilerin 

önündeki engellerle benzer nitelikteydi. İki ülkenin benzer zamanlardaki bağımsızlık 

mücadelesinden sonra, çözmesi gereken, iç ve dış siyasi meselelere ve ekonomik 

sorunlara yönelmesi ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine de kısmen mani 

olmuştu. 1929 Dünya Ekonomik Krizi nedeniyle uygulanan tasarruf tedbirleri de 

ülkelerin kültürel faaliyetlerine etki etmekteydi. Yine, her ne kadar iki ülke Turani 

milletlerden ve aynı dil ailesinden gelse de; iki ülkenin coğrafi olarak birbirine uzak 

olması kültürel ilişkilerin yoğunluğunu etkilemişti.   

Estonya’nın 23 Ocak 1924 tarihinde Türkiye tarafından tanınması, 1 Aralık 1924 

tarihinde dostluk antlaşması imzalanması ve karşılıklı olarak siyasi temsilcilik 

açılmasıyla devam eden ikili diplomatik ve siyasi ilişkilere ilave olarak, ekonomik alanda 

da bazı gelişmeler yaşanmaya başlanmıştı. Türkiye ve Estonya arasındaki ticaret 

potansiyelini ortaya çıkarmak adına, iki ülke arasında, 1928 tarihli Ticaret ve Seyrüsefain 

Mukavelesi, 1929 Tarihli Ticaret ve Seyrüsefain Muahedenamesi, Ticaret ve Kliring 

antlaşmaları (1935 ve 1937 tarihli) gibi antlaşmalar imzalanması da yine ekonomik 

ilişkiler adına önemli gelişmelerdi.  Bu hukuki metinlerle, bağımsız iki ülke, aralarında 

yapacakları ticaretin çerçevesini, usul ve esaslarını belirleme başarısını göstermişlerdi. 
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Dahası, ülkelerin karşılıklı olarak satacakları mallara ilişkin bazı kotalar da belirlenmiş 

ve böylece iki ülkenin ihtiyacı oranında mal ticaretine imkan sağlanmıştı. Çünkü bu 

dönemde yaklaşan Dünya Ekonomik Krizi nedeniyle durgunluk hissedilmekteydi. Bu 

nedenle de ülkeler ekonomilerini ve yerli üreticilerini korumak için özellikle ithalatta 

kotalar belirlemekteydi.   

İki ülke arasında ticareti olumsuz etkileyen bir diğer hadise ise 1929 yılında 

yaşanan Dünya Ekonomik Kriziydi. Kriz nedeniyle Türkiye ve Estonya korumacı 

politikalara yönelmişti. Hatta Türkiye Lozan Antlaşması’nın ticarete ilişkin kısıtlayıcı 

hükümlerinin sona ermesi ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye’nin ekonomik 

menfaatleri doğrultusunda, Estonya başta olmak üzere diğer ülkelerle yaptığı ticaret 

antlaşmalarını iptal ederek kotaları yeniden daha korumacı olarak belirlemişti. Bu durum 

iki ülke arasındaki ticareti olumsuz etkilemişti. Ancak bu olumsuzluğu aşmak adına iki 

ülke, iki ülkede yetişen ve birbirlerine dışsatımı yapılan toprak mahsulleri ürünleri ile 

bunların endüstride işlenerek aldığı yeni formların en çok kayrılan ülke prensibinden 

yararlanması konusunda geçici bir gümrük rejiminde anlaşmışlardı. Bu durum iki ülke 

arasındaki ekonomik etkileşimi canlandırmaya yetmişti. Bu durum her iki ülke içinde 

önemliydi. Özellikle Estonya Türkiye’den endüstrisinde işleyebileceği pamuk, tütün ve 

diğer gibi tarım ürünlerini almaktaydı. Eston sanayisinin çarklarının dönmesi için gerekli 

tarımsal ham maddelerin bu yolla Türkiye’den gelmesinin önü açılmıştı. Türkiye 

açısından ise Türk şarap ve üzümlerinin bölgesellik şartı ileri sürülerek bir ayrımcılığa 

maruz kalmaması sağlanmıştı. Bu geçiş sonucunda, Türkiye ile Estonya arasında 

imzalanan 1929 tarihli Ticaret ve Seyrüsefain Muahedenamesinin maddeleri, 12 Mart 

1928 tarihli, ticaret ve seyrüseferin mukavelesine bazı noktalarda benzerlik gösterse de 

bazı farklılıklar bulunmaktaydı. 
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Türkiye Estonya ile yaptığı ticarette özellikle 6 Haziran 1937 tarihli ticaret ve 

yürürlüğe girmesinden sonra ticaret hacminde bir artış olduğu görülmekteydi. Bu 

durumun da ticaret ve kliring antlaşmalarının sağladığı kolaylıklardan 

kaynaklanmaktaydı. 6 Haziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Antlaşması’na ekli 29 

Ağustos 1938 tarihli protokolün yürürlüğe girmesinden sonra ise 1939 yılından itibaren 

daha önce Türkiye lehine olan ticaret dengesinin, Estonya lehine döndüğü görülmekteydi. 

Ek protokolden Estonya’nın Türkiye’ye nazaran daha fazla fayda sağladığı 

görülmekteydi. 

Gerek Estonya ve gerekse de Türkiye, birbirlerinin ekonomisini yakından takip 

etmekteydi. Osmanlı’nın Eston ekonomisi hakkındaki raporları Eston ekonomisine 

verilen önemi göstermekteydi. Ancak Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu Türkiye 

hakkında daha ayrıntılı ve daha çok sayıda rapor hazırlamıştı. Estonya Türkiye’deki 

ekonomiyle ve ticari ürünlerle daha yakından ilgilenmekteydi. Bu raporlarda verilen 

malların ve seyahat eden yolcuların Estonya’dan Türkiye’ye geliş güzergahları ve 

yolculuk sürelerinin verilmesi oldukça dikkat çekiciydi.  

Bunun yanında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere katkı yapan bir diğer unsur 

ise, Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu Enst Veberman’ın, Türkiye’de balıkçılığın ıslahı 

konusunda uzman görüşleriyle katkı sağlamasıydı. Kendisi zirai konularda uzman olan 

Veberman’ın Türk balıkçılığı hakkında yaptığı tespitler dikkat çekiciydi. Veberman, 

Türkiye’de balıkçılıkta konserveciliğin olmamasından kaynaklı olarak balıkların taze ve 

istenilen vakitte piyasa sürülmesinin mümkün olmadığını bu nedenle de elde edilen 

gelirin azaldığını ileri sürmekteydi. Veberman’a göre Türk balıkçılığının temel 

sorunlarından bir diğeri de, tedarik ve sevkiyat zincirinin olmamasıydı; bu konuda bir 

birlik veya kurumun kurulmasının gerekli olduğunu dile getirmekteydi. 
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Türkiye ve Estonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde, karşılıklı olarak 

satılan malların parasının ödenmesinde güvenli ve kolay bir yol olan takas yöntemiyle, 

tacirler ihracat yaptıkları ülkeye gitmeden kendi ülkelerinde sattıkları malların bedelini 

kendi yerel paraları üzerinden aşabilmekteydi. Bu ticareti geliştiren önemli bir 

mekanizmaydı. Bu sistem şu şekilde çalışmaktaydı: Estonya’da bulunan ve Türk 

mallarını ithal eden tacirlerin ithal ettikleri malların bedelini geçerli kurdan Eston 

kronunu, Fransız Frangına (1937 tarihinde İngiliz Sterlinine) çevirerek Estonya Merkez 

Bankasına ulusal para cinsinden yatırmak suretiyle ödemeyi yapmış olacaktı. 

Türkiye’den de malı ihraç eden tacirler, Türk Merkez Bankası’ndan Estonya’ya sattığı 

malın bedelini Frank’ın (1937’den itibaren ise Frank yerine İngiliz Sterlinine) ödeme 

günündeki Türk Lirası karşılığından ödemesini alacaktı. 

Türkiye ile Estonya’nın ihtiyaç duydukları malları birbirinden tedarik edebilecek 

bir ürün portföyü mevcuttu. Türkiye Estonya’dan ambalaj kağıdı, diğer kağıt ürünleri, 

karton, pamuk ipliği, çadır ve yelken bezi, kağıt ile telefon ve telgraf ekipmanları, kablolu 

telefon aletleri, telefon santralleri ve aksesuarları, hayvani zamk; yün, kereste, galalit, 

çadır muşambası, pencere camı, çimento, alüminyum eşyalar; telsiz ve ekipmanları, buz 

makinesi ve ham deri alırken satın almaktaydı. Buna karşılık, Estonya’da Türkiye’den 

meyve kurusu, zeytin, nohut, tütün, üzüm, ceviz, fındık, yaş ve kuru meyve, likörler ve 

diğer içecekler, şarap, badem, ceviz, fıstık, defne yaprağı; bal mumu, doğal sünger, afyon, 

kenevir gibi malları almaktaydı. Bu mal portföyüne bakılacak olunca, Türkiye 

Estonya’dan imal edilmiş (mamül) yani sanayide üretilmiş ürün alırken, Estonya ise 

Türkiye’den tarım ve yiyecek ağırlıklı ürün almaktaydı. Bu mal grubuna göre Estonya’nın 

Türkiye’ye sermaye yoğun bir mallar satarken Türkiye ise emek yoğun malları 

satmaktaydı. Türkiye, Estonya için hem sanayisinin ihtiyaç duyduğu türün ve pamuk 

ürünlerini tedarik etmek için önemliydi. Estonya’nın iklim tarıma uygun olmadığı için 

besin olarak ihtiyaç duyduğu tarım ürünlerini Türkiye’den ithal edebilmekteydi.  Bu iki 
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noktada Estonya için Türk ürünleri nemli bir yer tutmaktaydı. Estonya’nın 1933 yılında 

2 vapur Zonguldak kömürü, 1935 yılında da 1 milyon kronluk pamuk ithal etmesi dikkat 

çekiciydi. Bu durum da Estonya’nın Türkiye’den ham madde temin ettiği ve bu malları 

sanayisinde kullandığı anlamına gelmekteydi. Estonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun 

hazırladığı raporlarda göre 1924-1930 döneminde Estonya Türkiye ile olan ticarette 

ticaret açığı verse de aldığı malların stratejik önemi nedeniyle Türkiye olan ticareti 

değiştirmiyordu. Bu raporlarda Türkiye’nin 14 milyonluk nüfusuyla Eston malları için 

büyük bir pazar olduğu belirtilmesi de Estonya’nın Türkiye olan ticarete verdiği önemi 

göstermekteydi. Bununla birlikte Estonya Türkiye ile yaptığı ticarette açık vermesini 

Estonya’nın Türkiye’de bir konsolosluğunun ve uygun ticari antlaşmalarının olmamasına 

bağlamasını da altı çizilmesi gereken bir noktaydı. Estonlar bu durumu tersine çevirmek 

için 1928 yılında Türkiye ile bir antlaşma imzalanın yanında birde Başkonsolos 

görevlendirmişlerdi.  

Estonya ile Türkiye arasındaki mal ticaretinde, mallar deniz yoluyla sevk 

edilmekteydi. Estonya’dan Türkiye’ye Akdeniz üzerinden ortalama 42-47 gün arasında 

malların taşımasının yapılabilmesi Estonya ile olan ticarette olumlu bir gelişmeydi. Bu 

süre dönemin koşullarında makul bir süreydi. Bunun yanında mektup ve postalar 7 gün 

içinde Estonya’dan Türkiye’ye gidebilmekteydi. İlave olarak 6 gün sürmesine rağmen 

yolcular Tallinn, Varşova, Lviv (Livov), Bükreş üzerinden Köstence’ye varınca buradan 

da İstanbul’a deniz yoluyla ulaşılması da ticaretin ve iki ülke arasındaki ekonomik 

münasebetlerin gelişmesi açısından olumlu bir durumdu.  

İki ülke arasındaki ticareti geliştiren bir diğer önemli husus ise Türkiye’nin 1935 

yılından sonra Baltık bölgesine ticaret ataşeleri (Hayrettin Şenozan, Necmiddin Meto) 

görevlendirmesiydi. Bu durum da ekonomik ilişkilere pozitif katkı sağlamıştı. 



598 

 

Estonya Devlet Arşivlerinden temin edilen Türkiye ve Estonya arasındaki 

ilişkilerin başladığı 1924 yılından 1940 yılı arası döneme ait ticaret verilerine genel olarak 

bakıldığında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dair ayrıntılı bilgiler görülmekteydi.  

Türkiye’nin Estonya’ya yaptığı ihracat 1926 yılında hem parasal hem de miktar 

olarak zirveye ulaşmıştı. 1928 yılında Türkiye miktar olarak daha fazla ihracat yapmasına 

rağmen Estonya’nın Türkiye’ye sattığı malların değeri yüksek olması nedeniyle ticaret 

fazlası vermişti. Bu durumun tersi 1932 yılında Türkiye için gerçekleşmişti. 

1929 yılında Estonya’nın hem parasal hem de miktar olarak daha fazla mal 

satmasının, Türkiye’nin 1928 tarihli ticaret antlaşmasını iptal ederek kotalarda yeniden 

bir düzenleme yapmasında etkisi olduğu söylenebilirdi. Ancak 1929 Dünya Ekonomik 

Krizi nedeniyle iki ülkenin ticaret hacmi azalmaya başlamıştı. Bu azalış 1935 yılına kadar 

devam etmişti. Kriz nedeniyle iki ülke de, yerli üretici ve piyasayı yüksek gümrük 

vergileri ve düşük kotalarla koruma yoluna gitmişti. Bu durum da ekonomilerin 

küçülmesine yol açmıştı. 

1924-1939 dönemi içerisinde, 1929, 1932 ve 1933 yılları haricinde, Türkiye 

Estonya’ya daha fazla mal satmıştı. Estonya’nın Türkiye’ye en fazla mal sattığı dönem 

ise 1933,1938 ve 1938 yıllarıydı. Bu dönemde Estonya’nın dış ticarette fazla vermesinin 

nedeni Türkiye ile yapılan ticaret ve seyrüsefain antlaşmalarından kaynaklanmaktaydı.  

Ticarette mal miktarı olarak iki ülke arasındaki farkın Estonya lehine en çok 

olduğu yıl 1939 yılı olarak gerçekleşmişti. Bu yılda 1934-1938 döneminde Türkiye lehine 

olan ticaret fazlası verme durumu Türkiye’den Estonya lehine dönmüştü. Ticarette 

durumun Türkiye’den Estonya lehine dönmesinde 6 Haziran 1937 tarihli ticaret 

antlaşmasına ek olarak imzalanan 29 Ağustos 1938 tarihli ek protokolün etkisi 

bulunmaktaydı.  
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 Türkiye’nin en çok dış ticaret fazlası verdiği yıllar sırasıyla 1937, 1926 ve 1930 

yıllarıydı. Genel olarak Türkiye ile Estonya arasında gerçekleşen 1924-1940 dönemi 

arasındaki ticaretten Türkiye hem satılan mal miktarı hem de parasal tutar olarak dış 

ticaret fazlası vererek karlı çıkan ülkeydi. Bu dönemde Türkiye, Estonya ile olan 

ticaretinden 1.330.517 kron değerinde dış ticaret fazlası vermişti. Türkiye’nin Estonya ile 

yaptığı ticaret ve kliring antlaşmalarından sonra iki ülke arasındaki ticaret hacminin 

belirgin bir şekilde attığı görülmekteydi. Yapılan ticaret antlaşmaları iki ülkenin ticaret 

hacmine olumlu yansımıştı. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler 1929 Dünya 

Ekonomik Krizinden olumsuz bir şekilde etkilenmişti.  1930 yılı verilerine göre iki ülke 

arasındaki ticaret hacmi oldukça küçük olarak gerçekleşmişti. Türkiye, Baltık ve 

İskandinav ülkeleri ile ticareti geliştirmek üzere bu bölgelerde ticaret ataşeleri 

görevlendirmesine, bariz bir etkisi olmasına rağmen etkisi ekonomik kriz ve uzun 

mesafeler nedeniyle ticaret ve kliring antlaşmalarının etkisinin azalmasına neden 

olmuştu.  İki ülke arasında ticari ilişkilerin artırılmasına yönelik girişimler etkili olmasına 

rağmen, diğer parametrelerin ve faktörlerin etkisiyle iki ülke arasındaki ekonomik 

potansiyelin daha fazla ortaya çıkmasına mani olmuştu. 1937 yılı verilerine göre 

Türkiye’nin en az ticari ilişkileri olduğu ülkeler arasında Estonya’da bulunmaktaydı.  

Ancak iki ülke arasındaki siyasi ve kültürel ilişiklere nazaran ekonomik ilişkilerin daha 

hareketli olduğu ve bu durumunda somut ekonomik verilerle ispatlanabildiği 

görülmekteydi. Aslında Estonya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha öne 

çıkmasında siyasi ve kültürel ilişkilerin, özellikle de iki ülke diplomatlarının bireysel 

çabalarının etkisi bulunmaktaydı. Bu anlamda Eston Başkonsolos Ernst Veberman ile 

Türk Orta Elçi Osman Nuri Batu diplomatik kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi 

için yoğun mesai harcamıştı.  

1924-1940 döneminde Türkiye ile Estonya arasında siyasi, diplomatik, ekonomik 

ve kültürel alanda olumlu ilişkilerin tesisinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Rüştü 
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Aras, Numan Menemencioğlu, Nuri Batu, Ragıp Raif Bey, İbrahim Osman Bey; 

Konstantin Pats, Jaan Tonisson, Karl Pusta, Aleksander Hellat, Otto Strandam, Ernst 

Veberman, Johan Leppik ve Estonya’nın Fahri Konsolosu Suat Karaosman gibi 

şahsiyetlerin önemli katkılarının olduğu söylenebilir. İki ülke basını da Türkiye ve 

Estonya arasında yakın ilişkiler kurulmasına olumlu katkılar sağlamıştı. 
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EK-3; Türk Diplomat İbrahim Osman Beyin Estonya Başkanı Karl Einbund’a  güven 

mektubu sunması 

 

Riias resideeriv Türgi saadik Ibrahim Osman (vasakult 1.) volituste esitamisel EV 

riigivanemale Karl Einbundile, veebruar-oktoober 1932. a.; (Turkish Ambassador to 

Estonia resident in Riga I.brahim Osman (first from left) at the presenting of credentials 

to the Head of State of Estonia Karl Einbund, February-October, 1932.) 

Foto / Photo: A. Kolm (Filmiarhiiv / Estonian Film Archives) 

http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=105689 

  

http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=105689
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Ek-5;Nuri Batu’nun Güven Mektubunu Sunmak için Kadriorg Sarayına gelişi, Güven 

Mektubu Sunuşu ve Yabancı Diplomatlarla beraber fotoğrafı (3 Sayfa) 

 

 

 

 

 

Türgi Vabariigi saadik Nuri Batu saabumas volikirjade üleandmisele Kadrioru lossi 19. septembril 1935. 

Ambassador of the Republic of Turkey Nuri Batu arriving at Kadriorg Palace for presenting his 

credentials, September 19, 1935. (Filmiarhiiv / Estonian Film Archives) 

 

Ambassador of Turkey Nuri Batu presenting his credentials. Sitting (from left): Secretary of State 

K. Terras, Ambassador of Turkey Nuri Batu, Head of State K. Päts, Acting Minister of Foreign 

Affairs J. Müller, commissioned general G. Jonson; standing (from left): commissioned officer 

Col. H. Grabbi, Chief of Protocol J. Mölder, ltn. Põder,  September 19, 1935.Filmiarhiiv / 

Estonian Film Archives http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=574420 

 

Välisriikide diplomaadid (vasakult) Briti Charge´d Affaires D. Gallienne, passiosakonna juhataja Giffey, 

Türgi saadik Nuri Batu, Prantsuse saadik Jean Hellen, saatkonna büroo juhataja Heuman, Läti saatkonna I 

sekretär I. Gilberts Kadrioru lossi ees pärast uue aasta õnnesoovimist Eesti Vabariigi riigivanemale. 

  

http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=574420
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ÖZET  

 

Türkiye ile Estonya arasındaki ilişkilere, Türkler ile Estonyalılar arasındaki 

ilişkiler olarak bakıldığında, ilişkilerin başlaması Osmanlı dönemine dayanmaktaydı. 

Estonyalı bilim adamı Dr. Friedrich Parrot başkanlığında bir ekip Türkiye’ye gelerek Ağrı 

Dağı’na 1829 yılında bir tırmanış gerçekleştirmişti.  1877-1878 (93 Harbi) Osmanlı-Rus 

savaşında Rus ordusuna esir düşen Türk askerler Estonya’nın Parnu ve Rakvere 

şehirlerindeki bir kampa getirilmişti. Parnu yakınındaki Estonya halkı, Türk askerlerine 

yardım etmişlerdi. Böylece, Estonya halkı Türk askeriyle bir anlamda Türklerle ilk defa 

kaşı karşıya gelmişti.  Estonya’da Alman toprak sahiplerinin baskısına dayanamayan 

Eston vatandaşları, Rusya tarafından Kars’a 5 km uzaklıktaki Karacaören Köyü’ne 

getirilerek, burada oluşturulan Eston Köyüne (Novo-Estonskoye) yerleştirilmişti. 

Türkiye ile Estonya aynı dönemde bağımsızlık mücadelesi verdikten sonra, 

kalkınma mücadelesi ve uluslararası arenada kendilerini bağımsız bir devlet olarak 

tanıtma çabası içine girmişlerdi. Bu çerçevede, Estonya, bağımsızlıktan kısa bir süre 

sonra,  Osmanlı Devleti’ne 1921 yılında bir mektup göndererek,  iki ülke arasında siyasi 

ilişkiler kurulmasını ve Estonya’nın da bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesini talep 

etmişti.  Estonya'nın bağımsız bir devlet olarak tanınma süreci, Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde başlamış fakat Türkiye Cumhuriyeti zamanında sonuçlanmıştı. Türkiye 

Estonya’yı 23 Ocak 1924 tarihinde resmi olarak bağımsız bir devlet olarak tanımıştı.  Bu 

tanıma kararı, 8 Mart 1924 tarihinde Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi tarafından 

Estonya’nın Moskova Büyükelçisine (Ado Bick) iletilmişti. Fakat bu resmi karardan 

önce, Osmanlı Devleti, Brest-Litovsk Antlaşmasına (3 Mart 1918), Posta Sözleşmesine 

(30 Kasım 1920 Madrid) ve Cenevre Sözleşmesine (1922) Estonya’nın katılmasına engel 

olmamıştı. Böylece, Osmanlı İmparatorluğu Estonya’yı dolaylı olarak bağımsız bir devlet 
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olarak tanınmıştı.  İki ülke, tesis ettikleri bu iyi ilişkileri, 1 Aralık 1924 tarihinde 

imzaladıkları dostluk antlaşmasıyla daha da pekiştirmişlerdi.  Fakat Estonyalı General 

Johan Laindoner’in Musul konusunda hazırladığı Türkiye aleyhindeki rapor, dostluk 

antlaşmasının imzalandıktan yaklaşık üç yıl sonra 25 Aralık 1927 tarihinde yürürlüğe 

girmesine neden olmuştu. Türkiye ile Estonya arasındaki bu dostluk, Estonya’nın 

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti üyeliğine alınması için Milletler Cemiyeti’ne teklif veren 

ülkeler içerisinde yer almasıyla da devam etmişti. 

Türkiye, Estonya nezdinde 1929-1932 yılları arasında Riga’da yerleşik 

Maslahatgüzar İbrahim Osman Bey tarafından yapılmıştır. 1932- 1935 yılları arası 

akredite bir temsil olmadan ilişkiler yürütülmüş, bu dönemde Moskova Büyükelçiliği 

tarafından akredite olarak (Hüseyin Ragıp Baydur) yerine getirilmesi Türkiye tarafından 

istense de Estonya tarafından kabul görmemişti. Mart 1935 tarihinde Türk Devleti 

Stokholm Elçisi Ragıp Raif Bey, 19 Eylül 1935 tarihinden 1940 tarihine kadar Estonya’da 

yerleşik Osman Nuri Batu tarafından temsil edilmiştir. Estonya Devleti de, Aleksander 

Hellat’ın yanı sıra Otto Strandman, İstanbul Başkonsolosu Ernst Veberman,  Büyükelçi 

M.Johannes Markus ve Fahri Konsolosu Suat Karaosman tarafından Türkiye’de temsil 

edilmişti. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler bununla da sınırlı değildi.  Türkiye ve 

Estonya, 3 Temmuz 1933 tarihinde tecavüzün tanımlanması protokolünü de 

imzalamışlardı. Estonya, Mustafa Kemal Atatürk’ün cenaze törenine Varşova Elçisi olan 

Hans Markus ve Mirliva General Gustav Jonson ile katılmıştı. 

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında, 1928 tarihli Ticaret ve 

Seyrüsefain Mukavelesi, 1929 Tarihli Ticaret ve Seyrüsefain Muahedenamesi, 1935 ve 

1937 tarihli Ticaret ve Kliring antlaşmaları gibi antlaşmalar imzalanmıştı. İki ülke 

arasındaki ticaretten genelde Türkiye karlı çıkmıştı. Estonlar, Türkiye’den tütün üzüm 

şarap alırken; Türkler, Estonya’dan kağıt ve telefon ürünleri ithal etmekteydi. 
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Türkiye ile Estonya arasında sportif anlamda, 1924-1940 tarihleri arasında futbol 

ve güreş ve atletizmin başta olmak üzere diğer spor branşlarında bir ilişki bulunmaktaydı. 

Türk milli futbol takımı ilk uluslararası maçını Estonya milli futbol takımı ile 19/06/1924 

tarihinde,  Tallinn’de yapmıştı. Türkiye, Türk sporunun ve İstanbul Üniversitesinin 

yeniden yapılanmasında Estonya’daki spor ve üniversite modellerden faydalanmıştı. 

Türkçe, Ural-Altay dil ailesinin, Altay kolundan gelirken; Estonca Fin-Uygur dil 

ailesinin Ural kolundan gelmekteydi. Yapılan bazı araştırmalara göre Fin-Uygur 

halklarının kültürel, dilsel ve fiziksel özelliklerini taşıdıklarından dolayı Eston halkını 

Turani millet olarak nitelemekteydi. Eston liderlerde Turani iki millet arasında bu 

çerçevede ilişkilerin geliştirilmesinin gerektiğini belirtmekteydi.  

Genel olarak, 1924-1940 yılları arasında Türkiye ile Estonya arasında siyasi, 

diplomatik, ekonomik, kültürel ve sportif alanda olumlu ve güzel bir ilişki mevcuttu. İki 

ülke basını birbirini yakından takip ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasında ve 

geliştirilmesinde önemli katkı sağlamıştı.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Estonya, Mustafa Kemal Atatürk, Konstantin Pats.  
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ABSTRACT 

The beginning of relationship between Estonia and Turkey was based on the time 

of the Ottoman Empire before the establishment of Estonia and Turkey. Therefore, before 

the establishment of two states, relationship began to between the two nations as Turks 

and Estonian. The first interactions between the two nations began before the two 

countries were formally established. In 1829, a team led by Estonian scientist Friedrich 

Parrot came to Turkey and made a climb on Ararat Mountain. In the Ottoman-Russian 

war that took place between1877-1878, Turkish soldiers who had been captured by the 

Russian army were brought to a prisoner camp in the Parnu and Rakvere cities of Estonia. 

Estonian people near Parnu helped Turkish soldiers. Thus, the Estonian people came 

across the Turkish soldiers and so, the Turks for the first time. Estonian citizens, who 

could not put up with the pressure of German landowners in Estonia were brought to the 

village of Karacaören, 5 km away from Kars, by the Russian Emperor. 

After Turkey and Estonia gained their independence, the two countries started to 

struggle to develop their economy and introduce themselves as an independent state in 

the international arena. In this context, Estonia, shortly after its independence, sent a letter 

to the Ottoman Empire in 1921, demanding the establishment of political relationship 

between the two countries and the adoption of Estonia as an independent state. The 

process of recognition of Estonia as an independent state began Ottoman Empire time, 

however it completed at Republic of Turkey period. Turkey recognized Estonia as an 

independent state officially on 23 January 1924. This recognition decision was delivered 

to Estonia’s Ambassador to Moscow (Ado Bick) by Turkey’s Ambassador to Moscow on 

8 March 1924. But before this official decision, the Ottoman Empire did not prevent 

Estonia's participation in the Treaty of Brest-Litovsk (3 March 1918), the Postal 

Agreement (30 November 1920 Madrid) and the Geneva Convention (1922). Thus, the 
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Ottoman Empire recognized indirectly to Estonia as an independent state. The two 

countries strengthened their relationship with the friendship treaty which signed on 1 

December 1924. However,  due to report which was issued by Estonian General Johan 

Laidoner about Mosul, Treaty enacted on 25 December 1927 nearly three years after the 

sign of the treaty. This friendship between Turkey and Estonia continued during the 

accession process of Turkey’s membership of the League of Nations, because Estonia 

was one of the nations which they offered Turkey’s accession to the League of Nations.  

Turkey was represented in Estonia by Charge d'affaires Ibrahim Osman Bey as a 

representative to Baltıc State in Riga between 1929-1932 years; in addition task of the 

ambassador of Stockholm between March1935-September 1935 Ragıp Raif Bey; as a 

Resident Ambassador to Estonia (first resident) Osman Nuri Batu  between 1935-1940. 

Estonia also was represented by (first Estonian representative) Aleksander Hellat, as an 

additional task of ambassador of Warsaw Otto Strandman, first consul general Ernst 

Veberman, as an additional task of ambassador of Warsaw Johannes Markus and Suat 

Karaosman Honorary Consul of Estonia in Istanbul. Turkey and Estonia signed the 

protocol defining the attack on 3 July 1933. Estonia participated in the funeral of Mustafa 

Kemal Atatürk with the Ambassador of Warsaw Hans Markus and General Gustav 

Jonson.  

As part of the development of economic relationship, in 1928 Trade and 

Navigation Agreement, in 1929 Trade and Navigation Agreement, in 1935 and 1937, 

Trade and Clearing Treaties were signed. Turkey was generally profitable than Estonia 

when compared two countries trade volume. Whilst tobacco, grape and wines were 

imported from Turkey to Estonia, paper and telephony products were imported from 

Estonia to Turkey.  
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Estonia and Turkey had a good and competitive relationship in sport, primarily in 

the soccer, wrestling, athletics and all other sports, between 1924-1940. The Turkish 

national football team made its first international match with Estonian national football 

team on 19 June 1924 in Tallinn. While reorganizing the structure of Turkish sports and 

University of the Istanbul, Turks made use of Estonian models.  

 Turkey came from The Ural-Altaic language family which came from the Altaic 

arm; Estonian was from the Ural branch of the Finnish-Uyghur language family. 

According to some researches, the Estonians described as the Turanian nation because of 

their cultural, linguistic and physical characteristics were similar to the Finn-Uighur 

people’s cultural, linguistic and physical characteristics.  

Overall, between Estonia and Turkey, there were a good and positive relationship 

in political, diplomatic, economic, cultural and sporting fields between1924-1940. The 

two countries’ press closely followed each other, they made a significant contribution to 

the establishment and development of relationship between the two countries. 

Key Words; Turkey, Estonia, Mustafa Kemal Atatürk, Konstantin Pats,  


