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Batı Avrupa (İngiltere - Fransa) ile Yugoslavya, 
Makedonya ve Macaristan Kamuoyunda Balkan Antantı 

The Balkan Entente in the Public Opinions of Western Europe (Britain-
France), Yugoslavia, Macedonia and Hungary 
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Özet 

 Balkan Antantı bölgedeki devletlerin ikili ilişkilerini etkilediği gibi Avrupa’nın diğer 

devletlerinin de bölge üzerindeki stratejilerini de etkilemiştir. Bu ülkelerin kamuoyunda Antantın gelişme süreci ve 

içeriği tartışmalara sebep olmuştur. Balkanlara ait etnik aidiyetler ve stratejik savunma planları ülkelerin 

kamuoylarını meşgul eden yeni bir tartışma yaratmıştır. Yunanistan ile Türkiye’nin başlattığı bu birlik projesi 

Bulgaristan tarafından temkinli karşılanmıştır. Çünkü Bulgaristan’ın diğer Balkan ülkeleriyle sınır problemi 

bulunmaktadır. Bu makalede Antanta çekince koyan veya diplomatik destek veren ülkelerin bakış açısı ortay 

konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Balkan Antantı – Yugoslavya – Basın -  Macaristan - Batı Avrupa 

Abstract 

Balkan Entente influenced the strategies of the European States in the Balkans as well as it influenced 

mutual relations of states in the region. In the public opinions of the Europe, the emergence and content of the 

Entente caused rise of discussions. Ethnical identities and strategic defense plans brought about new discussions. 

This Union Project has been begun by Turkısh an Greece but Bulgaria approached cautiously to the Antante. 

Because Bulgaria have a border problem other country.In this article, standing points of states that supported or 

put reservation to the Entente.  

Key Words: Balkan Entente – Yugoslavia – Press – Hungary - Western Europe. 

Giriş 

Balkanlarda bir birlik hareketini başlatan iki ülke olan Türkiye ve Yunanistan 
arasındaki ilişkiler; Batı Anadolu’yu işgal harekâtının verdiği zarar ve Batı Trakya Türkleri ile 
Anadolu’da yaşayan Rumların acılarının çözüm çabalarıyla başlamış, Lozan Barış Antlaşması 
iki ülke arasındaki sorunları kısmen soğutmuş ancak nüfus mübadelesi gibi çetrefilli sorunları 
ötelemiştir

1
. Nüfus Mübadelesi ve Fener Patrikhanesi gibi sorunlar 1930 yılına kadar çeşitli 

antlaşma ve görüşmelerle çözülmeye çalışılmış bu süreçte her iki ülke de gerginlikler 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - Yozgat 
1 Konu ile ilgili olarak Bknz. Alexander Anastasius Pallis, Yunanlıların Anadolu Macerası(1915-1922), (çev.: 

Orhan Azizoğlu), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995; İbrahim Erdal, Mübadele, Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve 

Yunanistan(1923–1925), IQ Yayınevi, İstanbul 2006.  
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yaşamıştır
2
. Bulgaristan’ın Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Balkanlarda oluşan “status 

quo”dan memnun olmayarak revizyonist bir politika izleyerek Yunanistan ile Makedonya ve 
Batı Trakya sınır sorununu gündeme getirmesi Türk-Yunan ilişkilerini farklı bir boyuta 
taşımıştır

 3
. 

Yunanistan ile temelleri atılan Balkan Antantı’na bölgedeki gelişmelerden rahatsız 
olan Romanya ve Yugoslavya da katılmıştır. Özellikle Yugoslavya sınırları içerisinde bulunan 
ve dikkat çeken miktardaki Bulgar azınlıktan dolayı endişelerini ifade etmiştir. Avrupa’da 
Almanya’nın ve İtalya’nın başını çektiği revizyonist hareketlerin Bulgaristan ile beraber 
Balkan coğrafyasında da etkili olacağından endişe eden Romanya da komşu iki ülkenin 
başlattığı bu birliğe katılma kararını vermiştir. Balkan ülkelerinin bu endişeleri doğrultusunda 

oluşturdukları bu hareketler Fransa ve İngiltere tarafından da olumlu karşılanmış ve dikkatle 
izlenmiştir. Özellikle Balkanlarda Slav egemenliği vasıtasıyla Rus hegemonyasından çekinen 
İngiltere bölge devletlerinin bu politikalarını desteklemiştir.  

1933 yılı Ekim ayında Ankara’ya gelen Romanya Dışişleri Bakanı Titulescu ile Türk 
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras arasında 17 Ekim 1933 tarihli Dostluk, Saldırmazlık, 
Hakemlik ve Uzlaştırma Antlaşması imzalanmıştır. Bunu 27 Kasım 1933 tarihli Türkiye ile 

Yugoslavya arasında aynı doğrultuda yapılan antlaşma izlemiştir. Böylece dört Balkan devleti, 
Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında ikili anlaşmalar zinciri 
tamamlanmıştır.

4
 Dördüncü Balkan Konferansı bu gelişmeler sırasında 5–11 Kasım 1933’te 

Selanik’te toplanmıştır. Bulgaristan’ın kesin tutumu yanında Arnavutluk’un da İtalya’nın 
etkisiyle bu Antanta girmeyeceği anlaşılınca onların dışında bir birliğin kurulmasına karar 
verilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında 

tek bir anlaşmayla birbirlerine bağlanmak üzere, 1934 Şubat ayı başında Belgrad’da toplantı 
yapılmış ve Balkan Antantı’nın tasarısı hazırlanmıştır. Son şeklini alan metin 9 Şubat 1934’te 
Atina’da dört dışişleri bakanınca imzalanmıştır.

5
 

 Balkanlarda yaşanan diplomatik trafik, İngiliz basını tarafından da dikkatle 
takip edilmiştir. Near East And India gazetesinin 11 Mayıs 1933 nüshasında yayınlanan 
“Balkan Ortaklığının Yolu” başlıklı makalede kısa bir süre öncesine kadar Balkan ülkelerinin 

birleşme ihtimalinin ciddiye alınmadığı bir ortamdan yeni süreçte yapılan Balkan 
Konferansları ile farklılıkların aşamalı olarak olsa da çözülebileceğine dair ümit verdiği bir 
aşamaya gelindiği belirtilmiştir. Gazete, süreç içerisinde oluşan bir ortaklığın kuramsal 
çerçevesinin de az çok çizildiği görüşmelerde Balkanlardaki ülkeler arasında oluşabilecek 
çatışmaları engelleyecek bir ortaklık ile bölgedeki halkların kardeşliğini perçinleyecek bir 
planın oluşturulduğuna değinmiştir. Atina’da yapılan Balkan Konferansında alınan kararlar 

sürecinde Türk Milli Ekonomi Bakanının Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari gelişmelere 
vurgu yapan gazete; İstanbul’da Balkan Ticaret ve Sanayi Odasının varlığının, Yunanistan, 

                                                 
2 Mehmet Gönlübol, Cem Sar, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919–1938), Atatürk Araştırma Merkezi 

Yayınları, Ankara 1997, s. 60-61.; Mustafa Sıtkı Bilgin, “Atatürk Döneminde Türkiye’nin Balkan Diplomasisi 

(1923–1930)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XX / 60 (Kasım 2004), s. 809; M. Murat Hatipoğlu, Yakın 

Tarihte Türkiye ve Yunanistan 1923–1954, Ankara 1997, s. 52-53. 
3Melek Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, (ed.: Baskın Oran), C. I, İletişim Yayınları, 9. bs., 

İstanbul 2004, s. 344.; William Hale, Türk Dış Politikası 1774-2000, (çev.: Petek Demir), Arkeoloji ve Sanat 

Yayınları, İstanbul 2003, s. 53.; Hikmet Öksüz, “Atatürk Döneminde Balkan Politikası (1923-1938)” Türkler, (ed.: 

Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), C. 19, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 626. 
4 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, C:I(1920-1945),Türk Tarih Kurumu Yayını, 2000; Gönlübol-

Sar, a.g.e., s.102-103 
5 Rifat Uçarol; Siyasi Tarih, İstanbul 1995, s. 578. 
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Türkiye ve Bulgaristan’ın uzun zamandan beri tütün ticareti politikası üzerine bir 
ortaklıklarının olmasının önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca gazetede Yunanistan ve 
Türkiye’nin birbirleri arasında yaptıkları posta iletişiminde diğer ülkelerle yaptıkları görüşme 
ücretlerinden daha ucuz bir tarife uyguladığını belirten makalede Balkan ülkeleri arasında 

mevcut olan bu ufak tefek işbirlikleri ve de balkan ülkelerinin birbirlerine olan ekonomik, 
politik, güvenlik siyaseti mecburiyeti bir Balkan ortaklığı kurulmasını doğal kıldığını 
belirtilirken; 

 “…Aynı dönemde Sırbistan Ortodoks Kilisesi’nin yakın dönemde 
Bulgaristan’a yaptığı ziyaret bazı açılardan dikkat çekici ve anlamlıdır. Ortodoks 
Kiliselerinin Balkanlarda taşıdığı milliyetçi-militan rolün bölgede zaten var olan 

karışık etnik yapının oluşturduğu çatışmalarda olan etkisi bilindiğinden bu 
ziyaretin provokatif yönü de tartışmasız olarak açıktır…Geçenlerde Sofya 
metropoliti Edirne’nin 1913’te Bulgarlarca alınmasının yıldönümünde yaptığı bir 
konuşmada prensip olarak Bulgar Kilisesi’nin savaşa karşı olduğunu fakat 
Balkanlarda Bulgaristan’ın tarihinden gelen haklarını elde etmek adına yapacağı 
bir savaşın meşru olduğunu ve kilisenin böyle bir savaşta hayır duasını ve sonsuz 

desteğini eksik etmeyeceğini söylemiştir. Hiç kuşkusuz Sofya metropolitinin 
yaptığı bu konuşma Bulgaristan’ın Trakya’da kaybettiği toprakları geri alması 
isteğiyle ilgilidir”

6
  

sözüyle de bölgede var olan gelişmelerin yanında Balkan birliğinin önündeki zorluklara da 
dikkat çekilmiştir. Gazete, aynı makalede din adamlarının yarattığı bu zorlukların yanında 
siyasilerin ve basının da toplumsal olaylara sebep olacak haberler yaptığı özellikle yerel 

yönetimlerin azınlıkları tahrik edecek olaylara imza attığını; 

“Bulgaristan’ın kuzey doğusunda Rasgrad şehrinde, belediye amacı 
dışında kullanılan bir Türk mezarlığını ortadan kaldırmak için harekete geçti. Bu 
duruma çok şiddetli bir tepki gösteren Türk cemaati hemen kullanılmayan 
mezarlığa bir defin işlemi gerçekleştirdi ve bu mezarlığın ortadan kalkmasına 
kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirtti. Rasgrad şehrinde yaşayan kalabalık 

bir genç grubu bir nümayiş tertipleyerek söz konusu mezarlığın yerine bir spor 
alanı yapılmasını istemiş ve bu grup mezarlığın demir parmaklıklarını yıkıp 
bahçıvanın kulübesini ateşe vermiştir. Sofya’da yaşayan bir Türk gazetesinin 
muhabiri gönderdiği telgrafta mezar kutsallığı ve cesetlerin ne olacağı sorusu 
üzerine yazıyor. Özellikle Bulgaristan’da çıkan gazetelerde yeterince 
araştırılmadan yapılan haberler toplumda son derece provokatif rol oynuyor. 

Hele bir kısım Bulgar gazetesi neredeyse hakaret düzeyine varacak haberler 
yapıyor ve özelikle üniversite öğrencilerini kışkırtıyor. Başyazarlığını bir Bulgar 
milletvekilinin yaptığı gazete son dönemde Bulgaristan’da görev yapan bir Türk 
diplomat ile yanında çalışan Bulgar memuru arasındaki tartışmayı son derece 
yanlı bir üslupla hakaret dolu yazılara haberlerinde yer verdi. Özellikle bu 
gazetenin başını çektiği Bulgar medyasının bir kısmı son dönemde yabancı 

düşmanlığını körükleyen haberleri yapmaya hız verdi. İki kardeş toplumun 
arasını bozmaya çalışan bu girişimler endişe vericidir.” 

                                                 
6 BCA:30.10/226.524.15 (Bu arşiv belgeleri, bölge ülkelerindeki Türk elçilikleri tarafından Türk Dış İşleri 

Bakanlığına gönderilen gazete haberleri ve raporlardan oluşmaktadır.) 
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haberini konu edinerek belirtmiştir. Ancak aynı gazete haberin devamında bu derece 
sıkıntılara, politik ve iktisadi çıkarların tamamen birbirine uyuşmamasına karşın özellikle 
Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinin soğukkanlı davrandığını özellikle Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bütün politik gücünü bir Balkan Federasyonu’na ayırdığını belirtmiştir. 

Balkanların diğer ülkelerinden Yunanistan’da Tseldaris’in dış siyasette Venizelos’dan sonra 
halkının sempatisini kazanmak adına böyle bir ortaklığı kıymetli gördüğü, Romanya 
Hükümeti’nin ise Avrupalılarla yaptığı antlaşmaların getirdiği mecburiyetleri aşmakta 
zorlandığı, Belgrat Hükümetinin de kendi iç sorunlarının yarattığı kısıtlamalardan dolayı 
böyle bir ortaklığa temkinli durduğu belirtilmiştir. Balkan ülkelerinin birliğinin önündeki en 
büyük engelin tarihsel husumetleri sömürme alışkanlığı, politika ve ekonomi gibi zorluklar 

olduğunu belirten gazete haberin de bu sorunları Türk delegasyonunun aşabileceği ve bu 
delegasyonun bunun için inanılmaz çaba gösterdiği bu yüzden birliğin kurulma olasılığının 
umut verici olduğu vurgulanmıştır. 

The Near East And India gazetesi 17 Mayıs 1934 tarihli nüshasında da Türk Dışişleri 
bakanının Bükreş’e yaptığı resmi ziyaretin daha sonra Ankara’da Türk-Romanya dostluk ve 
tahkim antlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanmasına değinmiştir. Titulescu’nun dörtlü 

antlaşmanın istisnasız tüm taraflarıyla dost olma arzusunda olduklarını dolayısıyla 
senatolarında antlaşmanın oy birliğiyle onaylandığını, geri çevrilme girişiminin başarısızlığa 
uğradığını bu durumdan duyduğu memnuniyet belirten gazete Titulescu’nun; 

“Balkan Antantının imzalanırken de belirtildiği gibi Londra'da imzalanan 
antlaşmayı kabul eden her balkan ülkesini balkan Antantına kabul etmeye hazırız. 
İkinci bir balkan Antantı antlaşmasıyla tüm balkanlarda barışın 

sağlanabileceğine dair olan inancım çok güçlüdür. Bu noktada Bulgaristan ve 
Romanya arasında günden güne gelişen ilişkilerin bu barışı perçinleyecektir”

7
  

sözleriyle de Antantın barışçıl amaçlarına vurgu yaptığını belirtmiştir. Aynı gazete 15.Mart 
1934 tarihli “Dörtlü Balkan Antantı” başlıklı bir diğer yazısında Balkan birliği üyelerinden 
Yunanistan’ın tereddütlerini konu edinmiştir. Yazıda Venizelos’un; Yugoslavya ile yapılan 
anlaşma gereği Yunanistan’ın İtalya ile dahi savaşa girebileceği iddialarına karşın Yunan 

hükümetinin bu eleştiriye karşı yaptığı resmi açıklamada Balkan Antantı’nın tarafların 
kesinlikle hiçbir askeri çatışmaya girme zorunluluğu olmadığını beyan etmesi üzerine; 

 “Yunan hükümetinin yaptığı bu resmi açıklama şunu da gösterdi ki 
Yunanistan Balkan Antantı’nın var oluş ruhunu yeterince içselleştirmiş değil. 
Aslında Yunan hükümeti içersinde Balkan Antantı’nın bölgede huzuru ve barışı 
getireceğine inancı olanlar çoğunlukta. Özellikle Balkan Antantı vesilesiyle 

Türkiye ile oluşan sıcak ortam Yunanistan’da çok olumlu bir durum yaratmış 
durumda. Aslında Yunanistan ve Yugoslavya dışındaki Balkan Antantı’nın 
taraflarının söz konusu antlaşmadan pek de bir çıkarları yok. Keza Yugoslavya ve 
Yunanistan’ın Balkan Antantı’na dair tereddütleri de taraf olmanın kendilerine 
getirdiği ağırlıkları yeterince tartamamaktan kaynaklanıyor.”

8
  

yorumuyla Yunan hükümetinin kafa karışıklığına dikkat çekmiş ancak Venizelos’un 

iddialarına karşın liberal partinin Balkan Antantı’nın onaylanmasına karşı gelmeyeceği ifade 
edilmiştir. 

                                                 
7 BCA: 0.30.10/227.527.13-1 
8 BCA:30.10/227.526.14 
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İngiltere basınından Daily Herald gazetesi 4 Mayıs 1933 tarihli nüshasında İtalya’nın 
Balkanlarda kurulan Küçük Antant’a karşı yeni bir Balkan Antlaşması kurabilmek için 
görüşmelerde bulunduğundan bahsederek, Mussolini’nin akıl hocası konumundaki İtalyan 
Milletvekili Baron Aloisi’nin bir süredir Küçük Antant’a rakip olabilecek güçlü bir Balkan 

ortaklığı projesinin varlığından bahsetmiştir. Gazete hedeflenen bu muhtemel ortaklık 
hakkında;  

“Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşmesi 
düşünülüyor. Macaristan ve Avusturya’nın da böyle bir ortaklığa katılması 
olasıdır. Bu şekilde muhtemel bir Almanya-Avusturya birliğine de engel olunmuş 
olacaktır. Türkiye Dış İşleri Bakanı Tevfik Bey, Yunanistan Dış İşleri Bakanı 

Politis ve Bulgaristan Başbakanı Mouchanoff son günlerde pek çok kez Baron 
Aloisi ile görüştüler.”

9
 

haberini verdikten sonra Baron Aloisi’nin yaptığı söz konusu görüşmelerin müspet geçmesi 
neticesinde Mussolini’nin yapmak istediği dörtlü ittifakın Romanya, Yugoslavya ve 
Çekoslovakya gibi Küçük Antant’ın kurucu ülkelerini de arka plana attığını belirtmiştir. 

İngiliz basınından La Manchester Guardian gazetesinin 12 Şubat 1934 tarihli 

nüshasında “Balkanların Antantı” başlıklı yazısında ise aylarca süren görüşmelerden sonra 
Balkanlardaki sınırların güvenliğini karşılıklı garanti altına almak temelinde Romanya, 
Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye tarafından imzalandığı belirtilmiştir. Aynı gazete 
Balkanlardaki diğer ülkeler olan Arnavutluk ve Bulgaristan hakkında Antanta niçin 
girmediklerine dair yorumlarda da bulunmuştur. Arnavutluğun 1926–1927’de yapılan iki 
antlaşmaya konulan “iki taraftan hiçbiri bir başka güçle bir diğerinin çıkarlarına zararlı olacak 

politik antlaşmalar imzalamayacak” maddesi ile İtalya’ya bağlı olduğunu belirterek 
Arnavutluğun Antanta bakışı hakkında;  

“Son günlerde Arnavutluk İtalya’nın baskıcılığına ve iç işlerine 
karışmasına tepki gösteriyor, ama daha önce İtalya ile yaptığı antlaşmalar 
gereğince bu tepkisini dile getiremiyor keza İtalya’da balkanlarda böyle bir 
ortaklığın yapılmasına ve balkanlarda etkisini azaltabilecek böyle bir duruma 

kesinlikle karşı. İtalya balkanlarda oluşabilecek bu yenilikçi dalganın Avrupa’ya 
doğru yayılabileceğinden ve de bu yeni revizyonist dalganın bölgede ki etkisini 
zayıflatacağından korkuyor, iş bu sebeple hiç kuşkusuz İtalya, Arnavutluk ile olan 
ilişkisini Arnavutluğun böyle Bir Antanta katılmamasından yana kullanacaktır.” 
10

 

yorumuyla aslında Antantın beşinci üyesinin Arnavutluğun olabileceğini belirtmiştir. 

Güneydoğu Avrupa’da ki birçok ülkeden tarımsal geliri daha az olan Bulgaristan’ın 
komşularının bu ortaklığının dışında kalması bölgede süregelen Bulgar yalnızlığını daha da 
arttırdığını belirten gazetede Bulgar politikası hakkında;  

“İtalya’nın ve Macaristan’ın kendi özel durumlarından dolayı 
balkanlardaki bu ortaklığa girmemelerine aldanan Bulgaristan çıkarlarına ters 
olmasına rağmen Balkan Antantı’na katılmadı. Tabi Bulgaristan’ın balkan 

Antantı’na şimdilik katılmamasında sınırlarına dair uğradığı hak 
mahrumiyetlerini düzeltmek hayallerinin de yeri var…Yugoslavya, Yunanistan, 

                                                 
9 BCA:30.10/226.524.13-2 
10 BCA: 30.10/227.526.8 
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Türkiye ve Romanya ile beraber balkan Antantını imzalayarak mevcut statükonun 
devamını garanti altına almışlardır. Bulgaristan’ın sınırlarını istediği yerlere 
götürmek için girdiği ince diplomatik oyunlar bugün için başarısızlığa uğramış 
gibi gözüküyor. Bulgaristan’da bundan sonra Yunanistan’la arasında ki münferit 

sorunları 4 ülkede oluşan bir blokla görüşmek zorunda ve balkanlarda gelişen 
sürece menfaatleri adına katılmak isterse antlaşma kurallarına sadık kalmak 
zorunda kalacak.” 

yorumu yapılmıştır. Bulgar politikacılarının Antanta katılmama hatasının bir diğer sonucu olan 
Bulgar azınlıkları sorunundan bahseden haberde Neully barış antlaşmasının Bulgaristan’ın Ege 
deniziyle olan bağlarını bitirdiği ve Makedonya’yı Yugoslavya ile Yunanistan arasında eşit bir 

şekilde böldüğünü, Yugoslavların Makedonları hiçbir zaman 1920’de imzaladıkları azınlıklar 
antlaşması dâhilinde ulusal bir azınlık olarak görmediklerini vurgulamıştır. Gazete haberinde 
Bulgar azınlık hakkında; 

“Şu bir gerçektir ki Struma ve Vardar Slavları dilleri, ırkları ve 
yaşayışları itibariyle Sırplardan çok Bulgarlara yakındırlar. Bulgaristan’ın 
Makedonya’ya dair süregelen hayalleri herkes tarafından bilinmekte, bu 

durumun Bulgarlarda doğurduğu sınır rahatsızlığı pek de çözülecek cinsten 
değil…Yugoslavya ve Yunanistan’ın böyle bir ortaklık antlaşmasına girmesi, 
Bulgar umutlarını şimdilik tamamen mezara gömdü. Keza Yunanistan 
balkanlardaki iki Slav ülkenin politik ortaklık kurmasından hep korkmuştu.” 

yorumunda bulunan gazetede azınlıklar ve diğer sorunlar kapsamında bakıldığında 
Yugoslavya’nın da içinde olduğu bir balkan Antantının en büyük kazanan tarafının Yunanistan 

olduğu, Yunanistan’ın Romanya’nın da balkan Antantı’nın tarafı olmasını teşvik ederek bir 
şekilde onun müttefiki olan Yugoslavya’nın da balkan Antantına katılmasını sağlayarak politik 
başarı elde ettiğini belirtmiştir. İngiltere basınından Times gazetesinde yayınlanan bir haberde 
de;  

“Fransız ve İngiliz hükümetlerinin daha önce yayınlanan Balkan 
Antantı’na dair gizli belgelerden duyduğu kaygıyı belirtmiştir. Le Lavaro 

Fascista şöyle yazmıştır: Anımsanacaktır ki Antantın imzalanmasıyla aynı gün 
yani 19 Şubat günü Atina’da ki İngiliz bakan bir bildiri yayınlamış ve bu bildiride 
Bulgaristan’ın katılımını imkânsız kılan yazılı antlaşmanın sonucunu kesin olarak 
kınamıştır.”

11
 

yorumuyla La Manchester Guardian gazetesinin haberini desteklemiştir. İngiltere’nin bu 
rahatsızlığını ifade etmesi üzerine Yunanistan’da yayımlanan Athenaika Nea gazetesi 

haberinde İngiltere tarafının açıkladığı bu sıkıntılar Yunan hükümetinde karşılık bulduğu ve 
antlaşmanın gizli protokollerinin de kaydedilmek zorunda olduğunun dile getirildiği 
bildirilmiştir. Çünkü Fransız ve İngiliz hükümetleri Balkan Antantı’nı imzalayan dört ülkeyi 
Milletler cemiyeti nezdinde var olan gizli protokolleri kaydetmeye davet ettiğini Fakat 
tarafların böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirttiğine dikkat çekmiştir. Ancak buna 
rağmen gazetelerin haberlerinde Balkanlarda oluşan bu yeni durumda Yunanistan’ın, 

Bulgaristan’la azınlıklar ve Ege denizi’nde Bulgaristan için yer açma konularında yapacağı 
diplomatik görüşmelerde, hiç kuşkusuz eli çok daha güçlü olacaktır tespitini de yapmıştır.  

                                                 
11 BCA: 30.10/227.527.6-1 
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Fascismo gazetesi’nde “Balkan Antantı’nın Gizli Ve Gereksiz Protokolleri” başlığıyla 
yayınlanan bir yazı da da Balkan ve Batı Avrupa ülkelerinin basınından seçmeler yaparak gizli 
protokoller ile ilgili duyulan kaygıları gündeme getirmiştir. Times gazetesinin bir haberine atıf 
yapan gazete Fransız ve İngiliz hükümetlerinin Balkan Antantı’na dair gizli belgelerden 

duyduğu kaygıyı gündeme taşımış, Le Lavaro Fascista konuyla ilgili 19 Şubat günü Atina’da 
ki İngiliz bakanın bir bildiri ile Bulgaristan’ın katılımını imkânsız kılan yazılı antlaşmanın 
sonucunu kesin olarak kınadığına vurgu yapmıştır. Aynı gazetede Yunan basınının haberlerine 
dayanılarak da İngiliz Bakanın açıkladığı bildirideki sıkıntıların Helen hükümetinde karşılık 
bulduğu Fransız ve İngiliz hükümetlerinin Balkan Antantı’nı imzalayan dört ülkeyi Milletler 
cemiyeti nezdinde var olan gizli protokolleri kaydetmeye davet etmiş olduğundan antlaşmanın 

gizli protokollerinin de kaydedilmek zorunda kalındığı dile getirilmiştir.  

Gazete gizili protokol yapılıp yapılmadığı tartışmalarını konu yaptığı haberinde taraf 
ülkelerin bunu reddetmesine karşın ilgili bölge ülkelerinin basınında belgelerin yayınlandığını 
belirtmiştir. Fascismo gazetesi iddialarını destekleyen kanıt haber olarak da 1 Nisan da 
Makedonya ve daha sonra da 25 Mayıs tarihinde Zora adlı Bulgar gazetesinde yayınlanan 
haberi göstermiştir. Bu gazeteler; Doğu ajans tarafından yayınlanmış olan ikinci bir gizli 

protokolün sadece Atina ajansı tarafından yalanlanmış olduğunu, aynı zamanda protokollerle 
öngörülen askeri antlaşmaları tamamlamak için Balkanlardaki dört ülkeyle büyük güçler 
arasındaki görüşmelerde vuku bulan gizli protokollerin de varlığının gerçek olduğunu iddia 
etmişlerdir. Fascismo gazetesi Türk Genel Kurmay Başkanı’nın Mayısın ikinci haftasında gizli 
olarak Atina’ya gideceğini, Türk ve Yunan orduları arasındaki ciddi işbirliğinin Romanya ve 
Yugoslavya ordularıyla da gerçekleşmesinin muhtemel olduğundan bahsederek;  

“Acaba antlaşma metni söz konusu iki gizli protokol ve balkan Antantını 
imzalayan dört ülkenin genelkurmay başkanları arasında imzalanan ve 
imzalanacak olan askeri antlaşmalar Milletler Cemiyeti nezdinde kayıt altına 
alınacak mı? Son olarak şunu belirtmek gerekir ki, Balkan Antantı, taraf olan 
ülkelerinde açıklamaları doğrultusunda mevcut statükoyu korumak için 
imzalanmış bir antlaşmadır. Milletler Cemiyeti kendi sözleşmesinin on dokuzuncu 

maddesine ters düşen kendi üyeleri arasında imzalanan böyle bir antlaşmayı 
acaba kabul eder mi? Antlaşmayı taraflar arasında eğer bir antlaşmazlık vuku 
bulursa Birleşmiş Milletler zaten kendi sözleşmesine aykırı olan böyle bir duruma 
nasıl müdahale edecek? Elbette diplomaside hukukun yeri tartışmalıdır. Aslında 
durum o kadar da karmaşık değil. Anexartitos gazetesinden Sofianopoulos’un 
yazdığı yazıda da belirttiği gibi Balkan Antantı’nın temel hedefi Balkan 

Yarımadası’nın bağımsızlığı ve özerkliği olduğundan dolayı birçok önemli konu 
soyutlanmıştır.”

12
  

yorumunda bulunarak aslında konunun daha farklı yönlerinin de olduğuna işaret etmiştir. G. 
Engely gazetedeki makalesinde; Balkan Antantı ile ilgili tartışmalarda göz ardı edilen bu farklı 
yönlerden ilk akla gelenin İngiliz ve İtalyan donanmalarının etki alanında bulunan Türk ve 
Yunan limanlarına karşı Sovyetler Birliği’nin talepleri olduğunu belirtmiştir. Makalenin 

devamında; Türkiye’nin balkan Antantının hazırlanması esnasında sürekli yaptığı mektup 
teatileri neticesinde kazandığı Sovyetler birliğine veya herhangi başka bir balkan müttefikine 
karşı silah kullanmama hakkının olduğu ifade edilmiştir. Gazete haberinde sonuç olarak; 
Balkan Antantı’nı imzalayan tarafların sürekli dile getirdikleri barış istekleri tek başına yeterli 

                                                 
12 BCA: 30.10/227.527.6-2 
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olmayıp, bu talebin antlaşma, protokoller ve gelecek askeri antlaşmalarla şeklini bulabileceği 
vurgusu yapılmıştır. 

Balkanlarda yaşanan bu gelişmelere Fransa basını da önem vermiş başyazılar ve 
inceleme yazılarıyla konuya dikkat çekmişlerdir. Balkanlarda olası bir Alman veya İtalyan 

egemenliğinden rahatsız olan Fransa’nın politik olarak böyle bir birliği desteklediği 
anlaşılmaktadır. Basında yapılan değerlendirmeler de ise Balkan birliğinin hangi tarafa daha 
kazanç sağladığı üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Fransa basından L’Ere Nouvelle 
(Yeniçağ) gazetesi Fransa’nın Belgrad sefiri M. Naggiar’ın yılbaşı münasebetiyle Fransa 
sefaretinde yaptığı bir konuşmada 1933 senesi olaylarını değerlendirirken Avrupa’nın 
güneydoğusundaki birlikten bahsederek;  

“Geçen yılın ikinci döneminden bu yana Bakanlarda yapılmaya çalışılan 
ortaklık projesi sonuçlarını vermek üzere. Balkanlarda oluşmaya başlayan bu 
yeni ortaklık projesinin neticesi ümit verici. Balkan Antantı’nın temel mantığı tüm 
katılımcıların ortak konsensusu olan uluslararası işbirliği programı “Milletler 
Cemiyeti” ne kesinlikle uygundur ve Avrupa barışının temel taşlarından biri olan 
Balkan Yarımadası barışını tesis etme yolunda önemli bir adımdır. Avrupa’da 

barışa susamış bütün ülkelerin bu yeni başlangıcı selamlayacağına inancımız 
sonsuzdur.”

13
 diyerek Fransa’nın birliğin oluşumuna dair bakışını ifade etmiştir.  

Fransa’da yayınlanan bir diğer gazete olan Le Temps gazetesinin Atina muhabiri 10 
Şubat 1934 tarihli haberinde Yunanistan temsilcisi Maximos ve Yugoslavya temsilcisi 
Titulescu’nun Balkan Antantının sonucundan çok memnun olduklarını ve antlaşma 
maddelerinin onların inançlarını doğruladığını belirtmiş, aynı haberde; 

“Dört balkan ülkesi arasındaki güveni tesis eden bu antlaşma kadim bir 
sonuçtur ve bu antlaşma balkanlarda barışı sağlamlaştıracağı gibi sakin ve 
durgun bir sürecin oluşmasına sebep olacak ve balkanlarda ciddi bir ekonomik 
kalkınmanın zemini oluşacaktır.”

14
 

sözlerine vurgu yaparak Balkanlarda bir ortak zeminin oluşmakta olduğu değerlendirmesinde 
bulunmuştur.  

Le Temps’in 11 Şubat 1934 tarihli nüshasında yayınlanan “Le Pacte Balkanique” 
başlıklı başmakalede; Antlaşmanın özellikle üç maddesi balkanlarda barışı sağlamlaştırma ve 
yarımada üzerindeki halkların refahını sağlamak açısından önemli göründüğünü ama 
antlaşmada benzer bir ifade olmamasına rağmen bu politik birleşmeyi dengeleyecek en önemli 
unsurun ekonomik birleşme olduğu belirtilmiştir. Makalede Balkan Antantının şimdiki 
sınırların karşılıklı teminatı kapsamında bir savunma ittifakından ibaret gözüktüğünden 

Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye arasında zaten sınırlara dair bir ihtilaf olmadığı 
için böyle bir antlaşmayı imzalamanın bu devletler açısından çok kolay olduğuna değinilmiş, 
Balkan Antantı’nı imzalayan tarafların Bulgaristan’la olan tüm ortaklıklarını otomatikman 
askıya aldıkları vurgulanmıştır. Balkan Antantını imzalayan dört ülkenin, ortaya çıkabilecek 
yeni olasılıklar karşısında tekrar oturup sorunları müzakere etmeyi taahhüt ettiğini bu birliğin 
Milletler Cemiyetinin şartlarına uygun yapıldığına dair teminat verildiğini belirten haberde 

dört devletin;  

                                                 
13 BCA:30.10/227.526.2 
14 BCA:30.10/227.526.4-1 
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“Yakın zamanda imzalanan Polonya-Almanya antlaşmasıyla Balkan 
Antantı’nın en ufak bir benzerlik taşımadığını ve kendilerinin Milletler 
Cemiyeti’nin bütün kararlarına bağlı olduğunu ve gerektiğinde her türlü çözüm 
için hevesle uğraşacaklarını belirtmişlerdir. Balkan antlaşmasının balkanlardaki 

ülkelerin Avrupa’daki sorumluluklarının tekrar farkına varmaları için önemli bir 
durum olduğu aşikârdır.” 

15
 

içeriğini taşıyan beyanlarına da yer verilerek bu birliğin aslında Balkanlarda yeni bir düzenin 
kurmaya çalışan bir hareket olmadığı gerçeğine vurgu yapılmıştır. Zira Le Temps’in 12 Şubat 
1934 tarihli nüshasında

16
 da Yugoslavya basınında balkan Antantının “Avrupa Balkanlaşıyor” 

ve “Balkanlar Avrupalılaşıyor” başlığı ile manşetlerde yer aldığını belirterek Bulgaristan’ın 

yokluğunun şu an için bir sıkıntı yaratsa da Bulgaristan’ın da yakın zamanda balkan Antantına 
katılacağı noktasında herkesin hem fikir olduğu vurgulanmıştır. 

Le Temps’in yine 12 Şubat 1934 tarihli nüshasında “Critique Fasciste” başlıklı bir 
yazıda Roma’da çıkan Lavora Facista gazetesine atıf yaparak; İtalya basınına göre Balkan 
Antantından en karlı çıkan ülkenin Yunanistan olduğu ve Yunanistan’ın uluslararası ilişkilerini 
sağlamlaştırma noktasında balkan Antantını çok iyi kullandığı belirtilmiştir. Bunun yanında 

balkan Antantının Balkan ülkeleri arasındaki kimi sorunlu konuları daha da tetiklediği, 
Bulgaristan ve Arnavutluk’un bu durumdan fazlasıyla muzdarip olduğu, sonuç olarak balkan 
Antantının yaratılmak istenen ortaklık yerine var olan huzursuzlukları da arttırabileceği 
değerlendirmesi yapılmıştır. Aynı gazetede yayınlanan “Almanya Düşmandır” adlı makale; 

Le Temps’in yine aynı günkü nüshasında yayınlanan habere göre Balkan Antantının 
Alman basınında çok geniş yer tutmadığı, çıkan yazıların İngiliz ve İtalyan basınının olumsuz 

görüşlerinin tekrarından ibaret olduğu belirtmiştir. Alman basınından Angriff gazetesinin 
Bulgaristan’ın kaybettiği topraklara dair taleplerinin yaratabileceği sıkıntıyı ön gören diğer 
balkan devletlerinin Bulgaristan’ı antlaşmadan çıkarttığı yorumunda bulunduğunu diğer 
devletler için de; 

Paris diplomasisi balkanlardaki statükonun değişmesine karşı 
olduğundan dolayı Balkan Antantı’nı büyük bir coşkuyla karşıladı. Balkan 

Antantı’nı imzalayan taraflar Arnavutluk’u ihmal ettiğinden dolayı diplomatik 
bütün eylemlerde temkinli olma gereğini savsaklamışlar ve Balkan Antantı’na 
muhalif olan unsurların birleşme ihtimalini yaratmışlardır. Devlet adamlarının 
yaptığı tüm bu beceriksizlikler karşısında şu sözü tekrar söylemek gerekir 
“Balkan Yarımadası Balkanlarındır.” 

yorumunu yaparak yaşanan hadiselerin yine balkan devletleri tarafından çözülebileceği görüşü 

desteklenmiştir.  

Balkan Antantı ile ilgili olarak Antanta taraf olan fakat Bulgaristan ile olan mili bağı 
sebebiyle daha fazla diplomasi çözümünden yana olan Makedonya ve Yugoslavya basını da 
konuya ilgisini yoğun tutmuştur. Bulgaristan’ın Antanta dâhil olmaması ve Yugoslavya ile 
olan yakın ve ikili ilişkilerinden dolayı basında daha fazla tartışma yaşanmıştır. Yugoslavya ve 
Makedonya basının en büyük tartışma konuları ise Türkiye’nin; bölgede daha ağır basan 

Sovyetler Birliği karşısında İngiltere ve Fransa’nın aktif olarak olmasa da desteklediği bir 
birliğin tarafı olması ve böyle birliğin Slav birliğine vereceği zararlar olmuştur.    

                                                 
15 BCA:30.10/227.526.4-2 
16 BCA:30.10/227.526.4-3 
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Bulgar Makedonya Gazetesinin yayın organı olan Makedonia gazetesi Atina’da çıkan 
Elefteron Vima gazetesinde yazılan yazıları dayanak alarak Balkan Antantı fikrinin ilk önce 
Ankara’dan çıktığı iddialarını desteklemiştir. Bu durumun bölgedeki siyasi dengeleri de 
değiştireceğine iddia eden gazete;  

“Balkanlarda gündeme oturan yeni balkan ortaklığı projesi Sovyet 
diplomasisinin isteklerine yanıt vermekten çok uzaktır. Oysaki Sovyetlerin 
Ankara’da ki etkisinin güçlü olduğu bilinir. Fakat ne zaman ki Türkiye 
balkanlardaki menfaatlerinin böyle bir ortaklıkta olduğunu anladı kendisinden 
beklenmeyen bir kararlılıkla balkan Antantı için elinden geleni yaptı. Türkiye’nin 
Küçük Asya’da ki çıkarlarını bir yana bırakarak Roma ve Paris’in de destekçisi 

olduğu Moskova’yı bu şekilde bir kenara bırakması ilginçtir. Sovyet 
diplomasisinin henüz sıkıntı duyduğu konulara dikkat çekmek için yaptığı 
uyarıların devamının şiddetlenerek gelmemesi en büyük dileğimizdir.”

17
  

yorumuyla Bulgaristan’a karşı yapılmış olan bu birliğe karşı Sovyetlerin çekince koyabileceği 
umudu dile getirilmiştir. Bölgede yayınlanan Makedonska Pravda gazetesi de Bulgaristan’ın 
olmadığı bir balkan birliğinin uzun süre devam edemeyeceğini bunun yanı sıra kısa süre de 

olsa bu birliğin balkanlara bir fayda getirmeyeceği fikrini ön plana çıkararak; 

 Ama şurası çok açıktır ki Balkan Antantı Bulgaristan-Yugoslavya 
yakınlaşmasına vurulmuş ciddi bir darbedir.”

18
 

manşetini vererek birliğin aslında bölgedeki Slav birliğine zara verdiği iddiasını gündemde 
tutmuştur. Yugoslavya’da yayımlanan Posledna Pochta gazetesi de aynı rahatsızlığa vurgu 
yaparak Yugoslav hükümetinin bu birliğe dâhil olsa dahi Bulgaristan ile olan ilişkilerini askıya 

alamayacağına vurgu yapmış hükümetin hem birliğe girerek yükümlülük altına girdiğini hem 
de Bulgaristan ile ikili antlaşmalar yaparak ve taahhüde bulunarak birliğin ömrünü de 
kısalttığını ifade ederek;   

“Yugoslavya’nın yeni bakanı Tsintsar-Markovitch, Bulgaristan ile bir 
antlaşma zemini yaratmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Balkan 
antlaşmasının imzalanması için Atina’ya gitmeden önce Yeftitch, Kiosseivanoff’a 

söz verdi.”
19

 

haberiyle Balkan birliğinin bölgeye kısa süreli bir durgunluk ve rahatlama getireceği ama 
sorunları çözemeyeceği fikrini iddia etmiştir.  Makedonska Pravda gazetesi de 19 Şubat 1934 
tarihli sayısında Balkan Antantı ile ilgili yazılan bir makalesinde Yugoslavya’nın antlaşmayı 
imzalamasına rağmen balkan Antantının geçerlilik süresi ile ilgili belirli bir madde 
olmamasından duyduğu rahatsızlığına dikkat çekerek;  

“Yirmi milyon Slavın kardeşçe bir birlik için yaptığı tüm önermeleri iyi 
niyetli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan Yugoslav hükümetinin bu tavrı son 
derece çözümcüdür. Kaldı ki masa başında yapılan antlaşmalar eğer halkların 
gerçekliğinden uzak kalırsa tarihin çöplüğüne gömülmeye mahkûmdur.”

20
 

                                                 
17 BCA:30.10/227.526.2  
18 BCA:30.10/227.526.4-4 
19 BCA:30.10/227.526.4-5 
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157                         İbrahim ERDAL 

 
History Studies 

                                                                Volume 2 / 3 2010 

 

yorumuyla birliğin süresi ve getirileri konusundaki iddialarını sürdürmüştür. Gazete aynı 
makalede Türkiye’nin Balkanlarda uyguladığı politikaya dikkat çekilmiş, Sovyetler Birliği ile 
ilişkilerin gayet soğukkanlı ve diplomatik nezaket içerisinde yürütüldüğü ileriye dönük 
dostluk planları çerçevesinde antlaşma şartlarına azami özen gösterildiğine dikkat çekmiştir. 

Ancak bölgedeki dengelerin bu birliğin ömrünü kısaltacağını iddia eden gazete;   

“ Rüştü Bey, Maximos ve Titulescu’nun büyük bir gürültüyle ve zafer 
çığlıklarıyla ilan ettiği balkan Antantı tam bir boş laf. Balkanlarda yaşayan 
herkes biliyor ki oyun devam ediyor ve kağıtların önemli bir kısmı henüz 
açılmadı.” 

yorumunu yaparak Bulgaristan’ın hala masada olduğu görüşünü ifade etmiştir.  

Balkan Antantı’nın imzalanması sürecinde birlikle dışardan ilgilenen Macaristan 
basını da Slav kamuoyuna yakın bir görüşü dillendirerek Bulgaristansız bir birliğin uzun 
ömürlü olmayacağı iddiasını desteklemiş Sovyetlerin bölgedeki etkisini de dile getirmiştir. 
Macar basınından Preşti Naplo gazetesinin 11 Şubat 1934 tarihli sayısında hükümet partisine 
mensup mebuslardan eski nazır Mösyö Ugron imzasıyla “Türkiye’yi anlamıyoruz” başlıklı 
önemli bir makale yayınlanmıştır. Makalede Macaristan’ın Avusturya Başvekilinin Peşte’yi 

ziyareti ile oluşan ilişkilerden, Rusya ile yapılan anlaşmadan ve Bulgaristan’ın Balkan 
Antantı’na karşı aldığı tutumdan bahsedilmiştir. Özellikle Slav kökenli bölge ülkeleriyle olan 
ilişkilerinin gelişmemesinden bahseden Ugron;  

 “Balkan Antantı’nın akdinde Türkiye tarafından oynanılan rol 
Macaristan için nahoş bir sürprize neden olmuştur. Türkiye’nin bu vaziyeti 
Macaristan’ın bugüne kadar kendisine gösterdiği akrabalık ve kan üzerine 

müstenit samimi bir dostlukla nasıl telif edilebilir. Asıl şaşılacak şey tam Sovyet 
Rusya ile münasebet tesis ettiğimiz anda Türkiye böyle bir vaziyet almıştır. 
Türkiye’nin bu Antant için sarf ettiği gayretleri görmek bizim için çok elim 
olmuştur. Çünkü Türkiye olmasaydı bu Antant yapılmazdı nitekim Bulgaristansız 
yarım kalmıştır.”

21
  

tespitinde bulunarak Türkiye ile olan ilişkilerinin geldiği boyuttan ve bölgede Türkiye’nin 

liderliğin yaptığı birlik girişimlerinin önündeki politik ve etnik engellere dikkat çekilmiştir. 
Yayınlarında Macaristan hükümetiyle paralel bir duruş sergileyen Peşter Loyt gazetesinin 11 
Şubat 1934 tarihli sayısında yayınlanan bir makalede Macaristan’ın bu Antantan asla zarar 
görmeyeceği Türkiye ve Yunanistan’ın Macaristan’ın sınırlarıyla ilgili herhangi bir taahhüde 
bulunmayacağından bahsetmiş; 

   “Macar politikası Atina Antantı ile zarar dide olmuş değildir. Bundan 

başka Macaristan’ın gerek Türkiye ve gerekse Bulgaristan ile olan politikası bu 
Antant dolayısıyla değişmiş de değildir. Bizi bu hükümetlere bağlayan samimi 
münasebet ilerde de devam edecektir.” 

yorumuyla Balkan Antantı’nın kendileri açısından herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmadığını 
iddia etmiştir. Gazete haberinin devamında ise Antanta imza koyan devletlerin her ne kadar 
diğer devletlerin de daha sonra Antanta iltihak edebilecekleri hususunda bir ortak görüş 

belirlemelerine rağmen anlaşma metninde Bulgaristan’ın kimin tarafından ikna edileceğine 
dair hiçbir madde olmadığı belirtilmiştir. Bu sebeple Bulgaristan’ın bu Antanta katılmakta 
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çekince göstermesini ve muhalif olmasını haklı bulan gazete Bulgaristan’ın Antanta dâhil 
olmasının sadece Sovyet hükümetince sağlanabileceği iddia edilmiştir. 

Sonuç olarak ifade edilebilir ki Türk Dış işleri Bakanlığı Avrupa ve Bölge 
ülkelerindeki elçilikleri vasıtasıyla ilgili ülkelerin Hükümetleri ve kamuoylarının Balkan 

Antantına bakışını izlemiştir. İlgili ülkelerin muhalif ve Hükümet yanlısı basınında çıkan 
haberleri derleyerek Böyle bir Antantın yürürlüğe geçebilmesi için ikili temaslara dikkat eden 
Türk Dış İşleri Arnavutluk ve Yugoslavya başta olmak üzere İngiltere ve Fransa’nın da 
kaygılarını gidermek üzere diplomatik faaliyet göstermiştir.  

Bölge ülkelerinin basınında yapılan tartışmalar ve hükümetlere yönelik eleştirilerden 
anlaşıldığı üzere Balkanlarda başlatılan birlik çalışmaları ve sonunda imzalanan Balkan 

Antantının bölge devletleri tarafından temelde Yunanistan’ın Bulgaristan tehdidinden dolayı 
oluştuğu şeklinde algılanmıştır. Böyle bir algının bütün bölgeye yayılan bir barış antlaşmasına 
ulaşamayacağını ifade eden gazeteler sorunun bu haliyle balkanlardaki etnik kavgalara da yol 
açabileceği ayrılığı körükleyeceği endişelerini dile getirmiştir. Özellikle Bulgar basınında; var 
olan sınır problemleri gündeme getirilerek bu sıkıntıların çözümlenmeden bir birliğin 
oluşamayacağı vurgusu yapılmıştır. Yunan basınında ise Venizelos’un iktidarı kaybettikten 

sonra Balkan Antantını iç siyasi malzeme yaptığı eleştirileri yapılmıştır. Arnavutluk basının 
İtalya’nın etkisinde kalarak Antanta muhalif bir duruş sergilediği Türk Dış İşleri tarafından 
rapor edilmiş, Yugoslavya’nın ise Bulgaristan’ın Slav politikası nedeniyle Antanta daha çok 
bölgesel ekonomik işbirliği şeklinde yaklaştığı görülmüştür. 

İngiltere ve Fransa kamuoyunda da Bulgaristan’ın birliğe katılmamasıyla özellikle 
Slav birliğinin Antantın yaşamasına engel olacağı görüşü hâkim olmuştur. Zira Macaristan 

Antanta rağmen Bulgaristan ile ilişkilerinin ikili olarak devam edeceğini beyan etmiştir. 
Sınırları içindeki Bulgar azınlıktan çekinen Yugoslavya da bu minvalde davranacağını ifade 
etmiştir. İngiltere ve Fransa; Balkan Antantının temelde Türk-Yunan birliği olarak 
kurulduğunu bölgesel bir savunma veya ekonomik birlik olmasa da iki ezeli ülkenin 
sorunlarını çözmesine yol açtığı görüşünde birleşmişlerdir. 
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