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TÜRK ALMAN DOSTLUK PAKTI 
Kubilay BUYRUK


 

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden ve dünyadaki imparatorlukların 

dağılmasının ardından henüz çok kısa bir zaman geçmişti. Fakat dünya ikinci bir savaşla karşı 

karşıyaydı. Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrılan Almanya kendini yavaş yavaş 

toparlamıştı. Ancak Adolf Hitler’in iktidar olmasıyla birlikte Almanlarda dünyaya egemen 

olma ve birinci dünya savaşının intikamını alma düşüncesi çok kuvvetlenmişti. Almanlar 

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Versay Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Bu 

antlaşma Almanlar için tam bir hezimetti. Almanya tamamıyla yalnızlığa terk edilmiş ve çok 

ağır bedeller ödemek zorunda kalmıştı. Bu yüzden Almanlara göre İkinci Dünya Savaşı’nın 

ortaya çıkmasındaki en büyük sebep Versay Antlaşmasıydı. Bu antlaşmanın sonucu 

Almanlarda büyük bir nefret ve intikam duygusunu doğurmuştu. 

 

Tüm dünya İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını biliyor ve hazırlıklarını ona göre 

yapıyordu. Almanların en büyük amacı ise Sovyetler Birliğine saldırmaktı. Fakat bu o kadar 

kolay değildi. Artık yeni bir savaşın çıkacağını düşünen Türkiye önlemlerini alıyor ve denge 

politikası yürütüyordu. Bu denge politikasının en büyük nedeni Türkiye’nin henüz Birinci 

Dünya Savaşı’nın yaralarını tam olarak saramamış olması ve İkinci Dünya Savaşı’na girerse 

olası bir mağlubiyette çok ağır bedeller ödeyecek olmasıydı. Türkiye taraf olmaktan 

kaçıyordu fakat diğer devletler özelliklede İngiltere Türkiye’nin savaşa girmesini istiyordu. 

Aslında Türkiye içinde bulunduğu durumdan çok memnun sayılmazdı çünkü Almanya’nın 

Balkanlardaki hareketi Türkiye’yi rahatsız ediyordu. İngiltere ve Sovyetler Birliği 

Türkiye’nin bu rahatsızlığını biliyor ve kendi çıkarlarını da düşündükleri için Türkiye’yi 

savaşın içine sokmaya çalışıyordu. Türkiye, İngiltere ve özellikle Sovyetler Birliği’ne tam 

olarak güvenmediği için onların yanında yer almıyordu. Tüm bunlar olup biterken Türkiye ve 

Almanya arasında 42 milyon mark tutarında bir alışveriş yapıldı. Türkiye’nin denge siyaseti 

yavaş yavaş sonuç vermeye başlamıştı.28 Şubat 1941 tarihinde Hitler, İsmet İnönü’ye bir 

mektup yazdı. Bu mektubun içeriği söyledi; Almanya İngiltere’ye karşı tedbir alacak fakat 

Türkiye’nin sınır bütünlüğünü tehdit etmeyecek ve asla toprak talebinde bulunmayıp, Alman 

askerleri Türkiye sınırına belli mesafe uzakta bulundurulacaktı. Bu mektup Türkiye’nin 

ziyadesiyle hoşuna gitmişti ve 17 Mart 1941 tarihinde İsmet İnönü’de Hitler’e bir mektup 

yazdı. Bu mektuplaşma iki ülke arasında olumlu rüzgârlar estirmeye başladı. Bu gelişmeler 

yaşanırken Irak’ta 1941 yılının Nisan ayındaAlman yanlısı yönetim Alman askerini yardıma 

çağırdı aynı zamanda İran şahı Rıza Pehlevide Hitler’e karşı sempati duymaktaydı.Almanya 

İngilizlerin kontrolü altındaki Ortadoğu topraklarından geçmek zorundaydı.Bu amaçla 

Türkiye’den izin istedi.Bu isteğin kabulüne karşılık Türkiye bazı sınır düzenlemeleri 

yapacaktı.Bu konudaki görüşmeler oldukça uzun sürdü. Bu sırada 1941 yılının Mayıs 

sonlarında İngiliz askerleri Bağdat’a girip Raşid Ali Geylani’nin yönetimini iktidardan 

uzlaştırdı. Böylelikle bu sorun kendiliğinden çözüldü.Bu gelişmelerin sonunda İran’ın güneyi 

İngilizler,Kuzeyine ise Sovyetler birliği girdi.Yaşanan bu gelişmeleri takip eden Türkiye çok 

önemli bir karara vardı ve 18 Haziran 1941 tarihinde Almanya ile bir dostluk paktı imzaladı. 

Bu antlaşma iki taraf içinde çok önem arz ediyordu ve iki ülke bu anlaşmadan memnundular. 

Bu antlaşma ile birlikte Türkiye ile Almanya birbirlerine saldırmayacaklarına ve sınır 

güvenliklerine müdahalede bulunmayacaklarına dair birbirleriyle anlaşmış oldular. Bu 

antlaşmadan dört gün sonra Almanya Sovyetler Birliği’ne saldırdı. Bu durum ABD ve 

İngiltere’nin tepkilerine yol açtı. İngiltere ve Sovyetler Birliği mutabakata vararak Türkiye’ye 

bir nota verdi. Bu notada Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereğince boğazları savaş 

gemilerine kapaması istendi. İngiltere başta olmak üzere tüm devletler Türkiye’nin savaşa 
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girmesini istiyor ve savaşın daha geniş alanlara yayılıp Almanya’nın direncinin kırılmasını 

bekliyorlardı. Fakat Türkiye Almanya ile imzaladığı “Türk-Alman Dostluk Paktı”nı bir koz 

olarak kullanıyor ve savaşa girmekten kaçınıyordu. 

Bu antlaşma Türkiye’nin tarafsızlığını simgeliyor ve uyguladığı denge politikasının başarıya 

ulaştığını gösteriyordu. Bu antlaşma sadece Türkiye ve Almanya arasındaki bir antlaşma 

değildi savaşta olan olmayan bütün devletleri ilgilendiren bir antlaşmaydı. Bu antlaşmanın bu 

kadar önem arz etmesinin en büyük sebebi Türkiye’nin Almanya’nın Ortadoğu’ya geçmesini 

engellemiş olmasıdır.Bir bakıma Almanya’nın Türkiye üzerinden diğer devletlere erişim 

sağlaması ve saldırması artık imkânsızdı.Bu da gösteriyor ki Türkiye çok önemli bir jeopolitik 

konuma sahip ve ne zaman olursa olsun savaşın içine direkt olarak girmese bile savaşların 

sonucunun belirlenmesinde çok önemli bir yere sahipti.Bu antlaşmanın maddeleri ve önemi 

çok iyi anlaşılmalıdır.İlk olarak baktığımızda Türkiye bu antlaşmayı yaparak hem sınır 

güvenliğini hem de savaştaki tarafsızlığını sağlamış oldu. Almanya ise bu antlaşmayı 

imzalayarak Türkiye’yi savaşın dışında tuttu ve Türkiye’den gelebilecek her türlü tehlikeyi 

engelledi. Bu antlaşma Ortadoğu’nun ve Sovyetler Birliği’nin güneyinde güvenliğini 

sağladı.İngiltere her ne kadar Türkiye’yi kendi yanında savaşa sokamasada en azından 

Türkiye’nin Almanya’nın yanındada savaşa girmeyecek olması biraz da olsa rahatlama 

sebebiydi.Bu antlaşma ile birlikte Türkiye ile Almanya arasında dostluk temelleri 

sağlamlaştırıldı ve eğitim,kültür,bilim,ekonomi gibi alanlarda karşılıklı etkileşimlerinin önünü 

açtı.Bu antlaşmanın geçerlilik süresi on yıldı ve imzalandığı gün yürürlüğe girdi.24 Ekim 

1945 tarihinde Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olmasıyla antlaşma feshedilmiştir. 


