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Öz 

Bu makalede Ege adaları meselesi, Ġkinci Dünya SavaĢı sürecinde Türk- Ġtalyan ve Alman ĠliĢkileri 

çerçevesinde analiz edilmektir. Ege adaları sorunu, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren sıkça tartıĢılan bölgesel 
sorunlardan biridir. 1923 tarihli Lozan AntlaĢması ile kısa vadeli bir çözüme kavuĢan Ege adaları sorunu Ġtalya ve 
Almanya tarafından kendi çıkarları doğrultusunda tekrar gündeme getirilmiĢtir. Ege adalarının stratejik önemi 
nedeniyle II. Dünya SavaĢı’nın ilk yıllarından itibaren özellikle Ġtalya ve Almanya sorunu uluslararası boyuta 
taĢımıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Ege Adaları, Türkiye, Yunanistan, Almanya, Ġtalya 

 

Abstract 

This article examines the Aegean Island Issue within the scope of Turkish-Italian and German Relations 
during World War II.   The Aegean Islands Issue has been one of the most commonly discussed regional problems 

since the first quarter of the 20th century. Although the Treaty of Lausanne (1923) introduced a short-term solution 
to the Aegean Islands Issue Italy and Germany reopened the issue for their own national interests. Because of the 
strategic significance of the Aegean islands, at the beginning of World War II Italy and Germany turned the issue 
into an international problem.  
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Giriş 

Kuzeyde Saroz Körfezi’nden güneyde Girit adasına kadar uzanan ve yaklaĢık 214 bin 

kilometrekarelik bir deniz sahasında 3000’den fazla ada ve adacık barındıran, tartıĢmalı 

olmakla birlikte adının mitolojide bir Yunan kralının adından geldiği söylenen fakat aynı 
zamanda adaların çokluğu nedeniyle “adalar denizi” olarak da ifade edilen Ege Denizi tarih 

boyunca birçok mücadelelere konu olmuĢtur.
1
 Bu noktada, Ege Denizi’nin statüsünü tayin 

eden uluslararası antlaĢmaların düzenleniĢ biçimleri, jeopolitik ve stratejik önemleri dikkate 
alındığında Ege adalarını beĢ gruba ayırmakta fayda vardır: 

                                                
1 Hasret Çomak, Ege Adaları, (Ġstanbul: Deniz Harp Okulu Yay., 1996),  3-8. 
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 Eğriboz Adası’nın kuzeyinde kalan adalardan oluĢan Kuzey Sporat Adaları
2
, 

 Yunanistan’ın doğu kıyısında ve Girit Adası’nın kuzeyinde stratejik öneme sahip 

Kiklat Adaları
3
, 

 Çanakkale Boğazı’na ulaĢan deniz yollarını kontrol eden ve Çanakkale Boğazı’nın 

savunulmasında önemi olan Boğazönü Adaları
4
, 

 Kimi kaynaklarda Doğu Ege adaları ya da Doğu Sporat adaları olarak da 

tanımlanan Saruhan Adaları
5
, 

 Ve nihayetinde Aydın Dağları’nın devamı gibi görünen kuzeyden güneye doğru 

Samos ve Rodos arasında yer alan, Yunanlıların Balkan SavaĢı öncesinde “Dodeca-nissas” 
(Oniki Ada) adını verdikleri ama esasında gerçek sayısı daha fazla olan MenteĢe ya da bir 

kısım Batılı yazarların tanımladığı üzere Güney Sporat Adaları.
6
 

Bu makalenin amacı,  Ege adaları meselesini Ġkinci Dünya SavaĢı sürecinde Türk- 
Ġtalyan ve Alman ĠliĢkileri çerçevesinde analiz etmektir.  Bu anlamda öncelikle Ege adalarının 

Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinden nasıl çıktığını özet olarak aktarmak yerinde olur. 

Bilindiği üzere Ege adaları ilk defa Yunanistan’ın 24 Nisan 1830’da bağımsızlığını kazanması 

ile Türklerin elinden çıkmaya baĢlamıĢtır.
7
 Bağımsız bir devlet olduktan sonra bütün dıĢ 

politikasını Osmanlı Devleti’nden toprak kopartarak büyümek üzerine kuran Yunanistan bu 

politikasını Megali Ġdea düĢüncesi üzerinde temellendirmiĢtir.
8
 Bu doğrultuda Batılı 

Devletlerin desteğini arkasına alan Yunanistan, 1864 yılında Ġngiltere’nin Ġyon Adaları’nı 
kendisine bırakmasının ardından 1881-1897 yılları arasında yine Batılı devletlerin desteği ile 

kendi lehinde bazı sınır düzeltmeleri yaptırmıĢ ve geniĢlemeyi sürdürmüĢtür. 
9
  

Bu geliĢmelerle beraber 19. yüzyılın ikinci yarısında siyasal birliğini kurarak güçlü bir 
devlet haline gelen Ġtalya, Trablusgarp SavaĢı sırasında hem Osmanlı Devleti’nin merkezden 

Trablusgarp’a yardımlarını kesmek hem de onu kısa sürede barıĢa zorlamak amacıyla savaĢı 

Ege Denizi’ne taĢımaya karar vermiĢ ve 1912’de MenteĢe adaları bölgesindeki on dört ada ve 

diğer küçük adacıkları ele geçirerek, adalar denizindeki hâkimiyet meselesine yeni bir boyut 

                                                
2 YaĢar Ertürk, Adalar(Ege) Denizi’nde Türk- Yunan Mücadelesi, (Ġstanbul:  IQ Kültür Sanat Yay., 

2007),  48. 
3 R.Ġlhan Birol, Ege’de Mevcut Ada, Adacık ve Kayalıklara ĠliĢkin Hukuki GeliĢmelerin Tarihi Süreç 

Ġçinde Değerlendirilmesi, Muğla Üniv. S.B.EÇ, Y.Lisans Tezi, (Muğla: 2002), 9. 
4
 Ali Kurumahmut, Ege’de Temel Sorun Egemenliği TartıĢmalı Adalar, (Ankara: Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, 1998) , 2. 
5 Selami Gözenç, Avrupa Ülkeler Coğrafyası, (Ġstanbul: Çantay Kitabevi, 1995), 140. 
6 Gözenç, age., 140; Kurumahmut, age.,  5 
7 Çomak, age.,  42. 
8 Megali İdea eski Bizans-Grek Ġmparatorluğu’nu diriltme ve Büyük Yunanistan’ı oluĢturma fikrini 

hayata geçirmek üzere kuruluĢ sınırlarının dıĢında bulunan ve Rumca konuĢan toplulukları kendi siyasal 

sınırları içine katarak, beĢ denizli ve iki kıtalı büyük bir Yunanistan(Yunanistan kıtası ile Anadolu, 

Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz, Ġyon Denizi) oluĢturmak fikrine dayanmaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Hatipoğlu Murat, Yakın Tarihte Türkiye ve Yunanistan(1923-1954), (Ankara: 

Siyasal Kitabevi, 1997), 2. 
9 Ertürk, age.,80-81; Küçük, age., 38. 
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kazandırmıĢtır.
10

 SavaĢın sonunda imzalanan UĢi AntlaĢması’nda, adaların Osmanlı 

Ġmparatorluğu’na geri verilmesi öngörülmüĢ olmasına rağmen Balkan SavaĢı’nın çıkması 

üzerine bu devir gerçekleĢmemiĢ ve adaların hâkimiyeti fiilen Ġtalya’da kalmıĢtır.  

Bundan sonra Yunanistan ve Ġtalya arasında Ege’deki adalar üzerindeki hâkimiyet 
mücadelesi, Batılı devletlerin çıkarları doğrultusunda bazen ilkinin bazen de diğerinin lehine 

geliĢme göstererek devam etmiĢtir. Nitekim, Balkan SavaĢlarının ardından 30 Mayıs 1914’te 

imzalanan Londra AntlaĢması’na göre Yunanistan’ın iĢgal ettiği adaların durumunu belirlemek 
için 13 ġubat 1914’te bir araya gelen Batılı devletler Meis, Bozcaada ve Gökçeada dıĢında 

Oniki Ada dahil olmak üzere tüm Doğu Ege adalarını askersizleĢtirilme ve silahsızlandırılması 

koĢuluyla Yunanistan’a verme kararı alırken,
11

 I. Dünya SavaĢı’nın çıkmasıyla birlikte 

Ġtalya’yı kendi saflarına çekmek için Oniki Ada’nın Ġtalya’ya verilmesini 26 Nisan 1915 günü 
Londra’da yaptıkları gizli anlaĢma ile kabul etmiĢlerdir.

12
  Aynı Batılı büyükler çift taraflı 

siyasetlerinin bir uzantısı olarak daha sonra 12 Ocak 1919’da Paris BarıĢ AntlaĢması’nın 14. 

maddesi ile Oniki Ada’nın Yunanistan’a verilmesini taahhüt altına alırlarken, Ġtalya’nın 
müdahalesi sonucu Sevr AntlaĢması’nın 122. maddesi ile Osmanlı Ġmparatrorluğu’nun Oniki 

Ada’nın ile Meis üzerindeki bütün haklarından bu defa Ġtalya lehine feragat etmesini 

sağlamıĢlardır. 

 Bu arada Sevr AntlaĢması’na eĢ zamanlı olarak yürürlüğe girmesi kabul edilen ek bir 

antlaĢma imzalanmıĢ (Bonin-Venizelos AntlaĢması) ve Ġtalya bu antlaĢma ile Rodos ve Meis 

dıĢındaki tüm adaları Yunanistan’a vermiĢtir. Daha sonra Yunanistan’ın Türkiye’ye 

yenilmesiyle Sevr AntlaĢması ve buna bağlı olan Bonin-Venizelos AntlaĢması’nın hükümsüz 
kalmasıyla Ġtalya 8 Ekim 1922’de söz konusu antlaĢmayı fesih ettiğini ve ilgili adaların Ġtalya 

himayesinde olduğunu açıklamıĢtır. Öte yandan Sevr AntlaĢması Türkiye tarafından 

onaylanmadığından Ege Denizi’nde yer alan adaların durumu Lozan BarıĢ Konferansı’na 
kalmıĢtır.

13
 

24 Temmuz 1923 tarihli Lozan BarıĢ AntlaĢması Ege adalarının bugünkü hukuksal 

statüsünü düzenleyen en önemli belgedir. Ege Denizi ve Ege Adaları üzerindeki hâkimiyet 

haklarına iliĢkin olarak Lozan BarıĢ AntlaĢması’nın 12, 15 ve 16’ıncı maddeleri önemli 
hükümler içermektedir. ġöyle ki,  Lozan BarıĢ AnlaĢması’nın 12. maddesi, Ġmroz ve 

Bozcaadalarıyla TavĢan adaları hariç Doğu Ege adalarının Yunan hâkimiyetine devrini tayin 

ederken, 15. maddesi MenteĢe adalar bölgesindeki 13 ada ile bunlara iĢlevsel olarak bağlı olan 
adacıkların Ġtalya’ya bırakılmasını öngörmüĢtür. 16. maddede ise Türkiye antlaĢmada tanınmıĢ 

adalardan baĢka öteki adalar üzerindeki her türlü haklarından ve sıfatlarından (ege adalarının 

                                                
10 Ruslan Kamanov, Ege Sorunları, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 

Tezi, (Ankara: 2007), 12-13, Çomak, age., 47. 
11 Erdem Denk, Egemenliği TartıĢmalı Adalar KarĢılaĢtırmalı Bir ÇalıĢma,  (Ankara: Mülkiyeliler 

Birliği Yayınları, 1999), 61, Hüseyin Pazarcı, Doğu Ege Adaları’nın Askerden ArındırılmıĢ Statüsü, 

(Ankara: Ankara Üniv. SBF.Yay., 1986), 1. 
12 ġahin Kargın, Ege Adaları’nın Hukuksal Statüsü, Ege Sorunları, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,(Ġstanbul: 

2010), 18. 
13 Denk, age., 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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geleceği konusunda söz hakkına sahip olacağı hususunu saklı tutmak Ģartıyla) vazgeçtiğini 

kabul etmiĢtir.
14

 

 

A. Geliyorum Diyen Savaş 

1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı iĢgaliyle baĢlayan 8 Mayıs 1945’te sona 

erene dek 6 yıl boyunca tüm dünyada etkili olan II. Dünya SavaĢı küresel ölçüde sonuçlar 

yaratmıĢtır. Bilindiği üzere bu süreçte Türkiye’nin sarıldığı baĢlıca iki temel hedefi vardı: 
iĢgale uğramamak, savaĢa girmemek. Böylesine önemli kaygılarla hareket eden Türkiye 

sanılanın ve genel olarak yanlıĢ kabul olunan kanının aksine tarafsız kalmamıĢ yalnızca savaĢ 

dıĢı kalmıĢtır. Bu savaĢ dıĢılığını da kesinlikle Ġngiltere’nin çekirdeğini oluĢturduğu 

Müttefiklerden yana kullanmıĢtır. Türkiye savaĢ sırasında genel konjonktürel değiĢiklikleri 
dikkatle izlemiĢ ve belirtilen çerçevedeki hedeflerini gözeterek pozisyonunu tayin etmiĢtir. Bu 

doğrultuda Türkiye savaĢın baĢında Ġngiliz dostluğu ile Sovyet dostluğunu bağdaĢtırabilmeyi 

ümit ederken Alman- Sovyet ittifakının yapılması üzerine “Polonya Sendromu” olarak da 
tanımlanan durumu yani daha önce Ġran’ın da baĢına gelen çift yönlü iĢgale uğramamayı temel 

çıkıĢ noktası haline getirmiĢtir. Hitlerin, SSCB’ye Haziran 1941’de saldırısı ile bu sendromdan 

kurtulan Türkiye, Sovyetlerin 1943 Stalingrad zaferinden sonra bu sefer de bu ülke tarafından 
“kurtarılmak”tan endiĢe duymaya baĢlayacaktır. 

Ancak geliĢmelerin yol açtığı tüm kırılgan geçiĢ noktalarında Türkiye gerek parafe 

ettiği antlaĢmaların içerdiği hukuksal argümanlara baĢvurarak gerek müttefik ve mihver 

ülkeler arasında oluĢan çeliĢkileri kullanarak gerekse bizzat kendi zayıflığının yarattığı 
olanaksızlıkları öne sürerek temel stratejisi olan savaĢ dıĢı kalma durumunu korumaya 

çalıĢmıĢtır.  

Bilindiği üzere I. Dünya SavaĢı’ndan sonra kalıcı barıĢ umutları ilk ciddi darbeyi 
1931’de Japonya’nın iĢgalinden almıĢ, Fransız ve Alman sınırındaki kömür zengini Saar 

bölgesinin 15 yılın ardından yapılan plebisit sonucu Almanya’yla tekrar birleĢmesi Alman 

silah endüstrisi için zengin bir kaynak oluĢturmuĢ, bunu Hitlerin 16 Mart 1935’te zorunlu 

askerlik sistemine geçerek bir hava gücüyle, donanma kurulacağını duyurması izlemiĢti. Bu 
geliĢmeleri Ġtalya’nın HabeĢistan’ı, Almanya’nın ileride Fransa’ya yapacağı saldırı için avantaj 

sağlayacak olan Ren Bölgesi’nin iĢgali ve Ġspanya iç SavaĢı’nda Ġtalya ile Almanya’nın faĢist 

General Fransisco Franco’yu açıkça ve silah vererek desteklemeleri takip etmiĢti. Bu ortamda 
Almanya ve Ġtalya Ekim 1936’da Roma- Berlin Ekseni’ni oluĢturmuĢ,  Kasım 1936’da, 

Almanya ve Japonya Anti-Komitern Paktı imzalamıĢ, Ocak 1937’de Ġtalya’nın bu ikiliye 

katılmasıyla Mihver Devletleri grubu ortaya çıkmıĢtı.  

Nihayetinde 1938 Mart’ında Almanya’nın baskısına Avusturya’nın boyun eğmesi 

sonucu “Alman Düalizmi”ne son veren birleĢme gerçekleĢmiĢ, bu geliĢmeyi takiben Ġngiltere 

BaĢbakanı Neville Chamberain’la özdeĢleĢen “yatıĢtırma politikası”nın doruk noktası olduğu 

söylenebilecek Münih Konferansı’nda Südetler bölgesinin Almanya’ya verilmesi ise iĢe 
yaramamıĢ ve Hitler revizyonist politikası gereği Mart 1939’da Çekoslovakya’nın kalanını, 

Eylül 1939’da da Polonya’yı iĢgal ederek savaĢı baĢlatmıĢtır. Bundan sonra Almanya’nın 

doğuda Polonya’yı çökerten yıldırım savaĢının bir benzerini batıda baĢlatması ile sırasıyla 

                                                
14 Mehmet Saka, Ege Denizi’nde Türk Hakları, (Ġstanbul: Dergah Yay., 1974), 90, Meray Seha, 

Lozan BarıĢ Konferansı: Tutanaklar, Belgeler, Cilt: 1, (Ankara: 1973), 103-106. 
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Norveç, Hollanda, Belçika ve Fransa’nın iĢgalleri gerçekleĢmiĢtir. Ancak Fransa’nın teslimine 

rağmen Hitlerin beklentilerinin aksine Ġngiltere, ABD’den gelen yardımların da etkisiyle 

direnebilmiĢtir. Bu arada Ġtalya Mısır, Japonya Hindiçini’deki Fransız kolonilerini ele 

geçirmiĢ, 1940-41 kıĢında da Macaristan, Romanya ve Bulgaristan savaĢa varmayan baskılarla 
Nazi yönetimini kabul etmiĢtir. Yunanistan’ı iĢgal eden Ġtalya’nın burada zor durumda kalması 

ise ona yardıma gelen Almanya’nın Mart ve Nisan 1941’de Yunanistan ve Yugoslavya’yı ve 

ardından da Girit’i ele geçirmesine zemin hazırlamıĢtır. 1939-41 tarihsel aralığında Mihver 
devletlerin üstünlüğü ile devam eden savaĢın seyrini değiĢtiren geliĢme ise Almanya’nın 1941 

Haziran’ında Sovyetler birliğine saldırması olacaktır. 

 

B. Almanya, İtalya Ve Türkiye Ekseninde Savaş Süreci 

19. yüzyılda birliğini tamamladıktan sonra yayılmacı bir politika takip etmeye 

baĢlayan Ġtalya, aslında bu siyasetiyle bir taraftan da ada ülkesi olmanın getirdiği zaafları 

gidermeye çalıĢmıĢtır. Zira 3400 kilometre uzunluğuna sahip kıyı Ģeridinin müdafaası dıĢında, 
iaĢesinin büyük bir kısmını ithalat yoluyla dıĢarıdan temine çalıĢan, ticaret gemilerinin 

yaklaĢık %75’i Akdeniz’den geçen bir ülke olarak olası bir abluka korkusunun getirdiği psikoz 

içerisinde zaaflarını yenmeye teĢebbüs eder etmez Mare Nostrom(Bizim Deniz) sözünü düstur 
olarak kabul etmiĢ

15
 ve bu doğrultuda Akdeniz’de Arnavutluk, Pantelelleria, Oniki Ada ve 

Libya gibi ileri karakollar oluĢturma yoluna gitmiĢtir. 
16

 

Bu bağlamda, II. Dünya SavaĢı’nın 1939-41 aralığında süregelen bölümünde 

Türkiye’yi, özellikle Ġtalya’nın 7 Nisan 1939’da Arnavutluk’u iĢgal ederek savaĢ tehlikesini 
güvenlik sahasına taĢımasının tedirgin etmesi olağandır. Oniki Ada

17
 dolayısıyla zaten komĢu 

olduğu Ġtalya’nın Ģimdi de Balkanlara doğru yayılma eğilimi göstermesi Türkiye’de ciddi 

endiĢelerin uyanmasına neden oldu. Zira Ġtalya büyük devletler arasında Türk toprakları 
üzerinde emelleri olan tek devlet olarak görülüyordu. Bizzat Mussoli’nin konuĢmalarında 

Ġtalya’nın “tarihi hedeflerinin Asya ve Afrika’da olduğunu ifade etmesi, Akdeniz’den 

bahsederken Mare Nostrum (Bizim Deniz) kavramını kullanması gibi revizyonist açılımlı 

söylemlerde bulunması ve bunların yanı sıra Oniki Ada’da yapılan aĢırı askeri yığınaklar ile 
Akdeniz’de Türk karasularına yakın bölgelerde bazı ticaret gemilerinin kimliği belirsiz korsan 

denizaltılarının saldırılarına uğraması dolayısıyla Ġtalya’ya yönelik Ģüphelerin artmasına neden 

olmaktaydı. Ayrıca I. Dünya SavaĢı’nda Anadolu topraklarında umduğu payı alamaması 
nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Ġtalya’nın ilk fırsatta tekrar bu bölgeleri ele geçirmeye 

çalıĢabileceği de gözden uzak tutulmuyordu.
18

 

Ġtalya’nın gerek Balkanlar’da gerekse Akdeniz bölgesine yönelik tehditkâr tutumları 
karĢısında Türkiye’nin güvenlik temelli iĢbirliği ya da karĢılıklı dayanıĢmayı öngören ittifak 

arayıĢlarına girmesi, Almanya’nın en önemli diplomatlarından Franz Von Papen’i Ankara’ya 

                                                
15 Cumhuriyet Gazetesi, 23 Ağustos 1939. 
16 Cumhuriyet Gazetesi, 27 Ağustos 1939. 
17 Bu dönemde savaĢa hazırlanan Ġtalya’nın Onikiada büyük tahkimatlar yaptığı, Patmos adası gibi 

bazı adalardan sivil halkı tahliye ettiği hatta bu adalarda yaĢayan halkın birçoğunun motörlerle 

Anadolu’ya iltica ettiği bilinmektedir. Ġtalya’nın bölgedeki bu çalıĢmaları Türkiye için doğal olarak 

kaygı vericiydi. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 12 Temmuz 1939. 
18 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz., Baskın Oran, Türk DıĢ Politikası, KurtuluĢ SavaĢı’ndan 

Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: 1(1919-1980), (Ġstanbul: ĠletiĢim yay.),  399-475. 
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atamasına neden olmuĢtur. Yeni Büyükelçinin ilk görevi Türkiye’nin Ġtalya’dan duyduğu 

endiĢeyi gidermek ve Türkiye ile Ġngiltere ve Fransa arasındaki olası bir ittifakı önlemekti. Bu 

çerçevede Von Papen, Berlin’e Türkiye’nin Ġtalya’dan duyduğu güvensizliği gidermek için 

Arnavutluk’taki Ġtalyan askerlerinin asgari düzeyde tutulması, Türkiye’ye bir saldırmazlık 
paktı önerilmesi ve Oniki Ada’dan Türk karasuları içinde bulunan Meis ve diğer küçük 

adacıkların Türkiye’ye verilmesini teklif etti, fakat Ġtalya’nın kabul etmeyeceği açık olan bu 

öneriler Alman DıĢiĢleri Bakanlığı’nca dikkate alınmadı.  

Bu sırada Ġngiltere, Fransa ve SSCB’nin dostluklarını bağdaĢtırarak kendi güvenliğini 

teminat altına alma amacında olan Türkiye, bu uğraĢını Haziran 1939’da Ġngiltere ve 

Fransa’yla sadece Akdeniz bölgesinde bir saldırı (Ġtalya kastediliyor) durumunda karĢılıklı 

yardımı öngören ortak bir demeçle sonuçlandırdı. Bu durumu kendisine yönelik olarak 
algılayan Ġtalya Oniki Ada’nın tehlikeye düĢtüğü savını ileri sürerek 20 Mayıs’ta Berlin’de 

Almanya’yla askeri ittifak antlaĢmasını imzaladı. Böylece Ġtalya gelecek savaĢtaki cephesini 

açıkça belirlemiĢ oluyordu. Bu geliĢmeler dıĢında SSCB’nin 23 Ağustos 1939’da Almanya’yla 
bir saldırmazlık paktı imzalaması ve ardından Moskova görüĢmelerindeki uzlaĢmaz bir tutum 

sergilemesi, Türkiye’nin Sovyet niyetlerinden Ģüphe duyarak Ġngiltere ve Fransa ile birlikte 

Üçlü Ġttifak AntlaĢması’nı 19 Ekim 1939’da paraf etmesine neden oldu. Bu antlaĢmaya göre, 
savaĢın Akdeniz’e yayılması durumunda Ġngiltere, Fransa ve Türkiye karĢılıklı yardımlaĢmayı 

taahhüt ediyor, aksi bir halde ise hiç değilse Türkiye’nin, Ġngiltere ve Fransa eğilimli bir 

tarafsızlık politikası izlemesini yükümlü tutuyordu. Yine bir Avrupa devletinin saldırısına 

uğradığı takdirde Ġngiltere ve Fransa’nın Türkiye’ye yardım edeceklerini teminat altına alıyor, 
Türkiye’nin ise Romanya ve Yunanistan’a verdikleri garantilerin yerine getirilmesinde 

Ġngiltere ve Fransa’ya yardımcı olmasını gerekli tutuyordu. AntlaĢmanın gizli protokolü ise 

Ġtalya’nın antlaĢmanın hükümlerinin iĢletilmesine neden olabilecek bir hareketinde, Türk 
güçlerinin Ġngiliz ve Fransızların katkılarıyla Oniki Ada’yı tehlikesiz duruma getirmesini 

öngörüyordu.  

Bu zamana kadar Türkiye’yi çatıĢma dıĢında tutan en büyük etken, daha önce de ifade 

edildiği üzere Türkiye’nin Sovyetler’den duyduğu endiĢeydi. Almanya bir taraftan bu 
endiĢeleri canlı tutmaya çalıĢırken bir taraftan da Türkiye’nin Balkanlar ve doğu Akdeniz’deki 

Ġtalyan planlarından duyduğu endiĢeyi gidermeye çalıĢıyordu. Fakat 1940 yılının ilk altı 

ayındaki geliĢmeler ve Türk- Sovyet yakınlaĢması Türkiye’nin Sovyet tehdidi konusundaki 
endiĢelerini bir ölçüde giderince, Türkiye’yi savaĢ dıĢında tutan tek neden Alman tehdidi 

haline geldi. Çünkü Almanya 1940 yazında tüm Avrupa’da Müttefikleri iyice sıkıĢtırmıĢ ve art 

arda zaferler kazanmaktaydı. Bununla birlikte 4 Haziran 1940’ta Müttefikler, Dunquerque’ten 
çekilme iĢlemlerini tamamlayınca 10 Haziran’da Ġtalya, Ġngiltere ve Fransa’ya savaĢ ilan etti. 

Bu durum Fransa’nın bu kadar kısa sürede yıkılmasını beklemeyen Maginot hattının en az 4-5 

yıl dayanacağını ve dolayısıyla Ġtalya’nın savaĢa giriĢinin uzayacağını hesaplayan Türkiye’de 

tam bir Ģok etkisi yaratırken aynı zamanda 19 Ekim 1939 tarihli Türkiye-Ġngiltere-Fransa Üçlü 
Ġttifak’ını da iĢler hale getirdi. Türkiye bu ittifakın gerektirdiği yükümlülükleri  “savaĢa 

girmesinin Sovyetlerle bir savaĢa neden olabileceği” gerekçesiyle ötelerken aynı zamanda 

“yeterli hazırlık” hususlarını öne sürdü.  

Birbirini takip eden iĢgal günlerinde, Almanya’nın 7 Ekim’de Romanya’ya girmesi, 

ardından da Ġtalya’nın 28 Ekim’de Yunanistan’a saldırması, Türk- Ġngiliz- Fransız Ġttifakını 

yeniden gündeme getirdiği gibi Balkan Paktı’nı da tartıĢmaya açtı. Fakat Türkiye Üçlü Ġttifakı 
hemen hemen aynı gerekçelerle iĢlevsiz kılarak savaĢ dıĢı konumunu sürdürmeye devam 
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ederken, Yunanistan’a saldırması halinde Balkan Paktı hükümlerine göre savaĢ ilan edeceğini 

Bulgaristan’a bildirmekle yetindi. 

SavaĢın Batı Avrupa’dan batıya ama özellikle Balkanlara doğru yayılması bu bölgeyi 

kendi güvenlik sahası olarak gören SSCB ile Almanya’nın zaten yapay olan iĢbirliğinin de 
ciddi anlamda çatırdamasına neden oldu. Bu durum Balkanlarda ilk kez Romanya konusunda 

hissedilir bir biçimde yaĢandı. Bu arada Türkiye ile SSCB arasında ikili bir politika izleyen 

Almanya bir taraftan Türkiye’ye güvenceler vererek bir pakt imzalamaya çalıĢırken öte yandan 
Sovyetleri Mihver saflarına katmaya çalıĢıyor ve bunu sağlamak için de görüĢmelerde 

Türkiye’yi pazarlık konusu yapıyordu. Fakat yapılan görüĢmelerde, SSCB’nin Ege adalarında 

ya da Boğazlarda bazı kontrol noktalarına sahip olmak veya Bulgaristan’a garanti vermek gibi 

talepleri karĢısında Boğazları baĢka biriyle paylaĢmak istemeyen ve Balkanları kendi nüfuz 
alanı olarak gören Almanya’nın bu istekleri olumsuzlayarak 18 Aralık’ta SSCB’yi iĢgal planı 

olan Barbarossa Harekâtı’nı baĢlatması savaĢın kaderini değiĢtiren en önemli adımlardan biri 

oldu. Bu bağlamda, Almanya’nın 1941 baĢında orta ve doğu Avrupa’da, Macaristan, Romanya 
ve Bulgaristan’ı savaĢmadan, Yunanistan ve Yugoslavya’yı ise yıldırım harekâtıyla ele 

geçirmesini Barbarossa Harekâtı çerçevesinde değerlendirmek gerekir.  

Almanların Balkanlardaki ilerleyiĢi karĢısında, Türkiye’nin tedirginliğini gidermek ve 
güvenlik sahasında kendi durumunu sağlamlaĢtırmak üzere, 17 ġubat 1941’de Bulgaristan ile 

25 Mart 1941’de de SSCB ile bir saldırmazlık bildirisiyle sonuçlanacak görüĢmelerde 

bulunduğunu gören Almanya, Von Papen aracılığıyla Bakanlarda aldığı önlemlerin Türkiye’ye 

karĢı değil, Yunanistan’da güçlü bir pozisyon elde etmek isteyen Ġngiltere’ye karĢı olduğunu, 
Alman birliklerinin Türk sınırından uzakta kalacaklarını ve harekâtın Türkiye’ye karĢı 

olmadığını belirtmiĢtir. Almanya aynı zamanda savaĢa Mihver Grubu yanında katılması 

halinde Edirne civarındaki bölge ve Ege’de kıyıya yakın adaların Türkiye’ye bırakılacağını 
taahhüt eden anlaĢma önerilerinde de bulunmuĢtur. Görüldüğü üzere bu zamana kadar 

Türkiye’yi Sovyet endiĢesi altında tutarak idare etme politikası güden Almanya, bu 

politikasından vazgeçerek artık Türkiye’yi savaĢ sonrası düzenlemeler ve toprak vaatleriyle 

kontrol etmeye çalıĢmaktadır. Almanya’nın bu tekliflerinin içeriği Irak’taki RaĢid Ali Geylani 
yönetimine Türkiye üzerinden transit geçerek yardımda bulunmak istemesi ve bu doğrultuda 

bir antlaĢma taslağı önermesi üzerine daha geniĢ bir çerçeve kazanmıĢtır. ġöyle ki, Alman 

hedeflerinin baĢarıyla tamamlanması halinde Almanya, sadece Balkanlar ve Ege’de değil, daha 
yakın bir iĢbirliği halinde Suriye, Irak ve Ġran sınırlarında da Türkiye lehine bazı sınır 

düzenlemelerin yapılmasını teklif ediyordu. Türkiye’yi bu konudaki Alman baskısından 

kurtaran, 28 Mayıs’ta RaĢid Ali’nin teslim olmasından sonra Ġngilizlerin Irak’ta duruma hâkim 
olmaları ve iktidarın değiĢerek Ġngiliz yanlısı bir yönetimin kurulması olacaktır.  

Türkiye’yi savaĢ sırasında rahatlatan diğer bir geliĢme de Almanların 20 Mayıs’ta Ege 

adaları ve Girit’i iĢgali oldu. Bu durum daha sonra müttefiklerin Sovyetler’le iĢbirliği yaparak 

Boğazları kullanma olanaklarını ortadan kaldırdığı gibi böyle bir halde Boğazlara 
yönelebilecek Alman orduları tehlikesini de bertaraf etmiĢti. Irak’taki geliĢmelerin ardından 

Almanya, Sovyetler’e saldırmadan önce Türkiye’nin tarafsızlığını sağlayarak sağ kanadını 

güvence altına almak amacıyla 18 Haziran’da Türk- Alman Saldırmazlık Paktı’nı imzaladı. 22 
Haziran’da ise Sovyet sınırını geçerek savaĢın dramatik bir safhaya girmesine yol açtı.  

Almanya’nın SSCB’ye saldırmasıyla geçici bir rahatlama hisseden Türkiye, 

Almanların ve Sovyetler’in ortak saldırısına uğrayarak Polonya gibi paylaĢılması korkusundan 
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kurtulmuĢ olsa da, bu defa Sovyet-Alman pazarlığına benzer bir tasarının SSCB–Ġngiltere 

arasında yapılabilir olmasından endiĢe duymaya baĢlamıĢtır. Bu dönemde Türkiye’nin 

Almanya ile saldırmazlık paktı akdetmesi, Müttefiklerin SSCB’ye, Balkanlar ya da Boğazlar 

üzerinden yardım etmelerini olanaksız hale getirdiğinden müttefiklerle ama özellikle ABD ile 
arasında bir soğukluk oluĢmasına neden olmuĢtur. Amerika’nın Türkiye’ye yönelik bu tavrı 

Pearl Harbor baskınını yapan Japonya’nın Almanya’nın yanında savaĢa katılmasından sonra 

değiĢti. Bu durumun Türkiye üzerindeki etkisinden çekinen ABD, 1942’den itibaren 
Türkiye’ye Ödünç Verme ve Kiralama Yasasını yeniden uygulamaya koymuĢtur.  

O zamana kadar Sovyet tehdidiyle Türkiye’yi savaĢ dıĢı tutmaya çalıĢan Almanya, 

ABD’nin savaĢa girmesiyle bu argümanını büyük ölçüde yitirince Türkiye üzerindeki baskısını 

hissedilir biçimde arttırdı. Zira Almanya ABD’nin savaĢa giriĢinden itibaren Türkiye yoluyla 
Müttefiklerin Balkanlar’da ikinci bir cephe açmalarından endiĢe duymaktaydı. Almanya bu 

dönemde Türkiye’yi kendi tarafına çekebilmek için üç ayaklı bir politika izledi: Ġlk olarak olası 

bir Türk- Sovyet yakınlaĢmasını önlemek amacıyla Kasım 1940’ta Hitler-Molotov 
görüĢmelerinde Sovyetler’in Almanya’yla anlaĢma yapmak için Boğazlar üzerinde öne 

sürdükleri talepleri açıkladı. Ġkincisi, Türkiye’de Turancı akımları teĢvik etti. Üçüncüsü de Ege 

adalarından bazılarını Türkiye’ye vermeyi teklif etti.  

Almanya’nın Türkiye’yi, kendi tarafına çekme çabaları baĢarısız olmakla birlikte 

Türkiye, Almanya’nın yenilip müttefik zaferi halinde Avrupa dengesinin Sovyetler lehine 

ciddi Ģekilde bozulmasından korkuyor ve Avrupa’da sürdürülebilir bir barıĢ için özellikle 

savaĢtan sonra Almanya’nın SSCB karĢısında bir denge unsuru olarak korunması gerektiğine 
inanıyordu. Ayrıca Türkiye yine bu doğrultuda Eden –Stalin görüĢmeleri sırasında Stalin’in 

Oniki Ada ve Bulgaristan’ın bir kısmıyla, kuzey Suriye’nin bir kısmının Türkiye’ye 

verilmesine iliĢkin tekliflerini samimi bulmuyor, fakat kamuoyunda Alman yanlısı bir eğilimin 
belirmesine rağmen Almanya’nın yanında savaĢa katılmayı da hiç düĢünmüyordu.  

Bu arada Kasım 1942’de baĢlayan Stalingrad SavaĢı’nı Almanların kaybetmeye 

baĢlaması üzerine, Müttefikler gerek SSCB’ye yardımda bulunmak gerekse savaĢı kısa sürede 

sonlandırmak amacıyla, stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olan Türkiye’nin bu noktada 
kendilerine önemli bir avantaj sağlayacağını düĢünerek, Türkiye’ye savaĢa girmesi yönündeki 

tazyiklerini yeniden arttırmaya baĢladılar. Nitekim ardı ardına düzenlenen Casablanca, Adana, 

Quebec, Moskova, Kahire ve Tahran Konferanslarında Müttefikler, Türkiye’yi bu konuda ikna 
turlarını gerçekleĢtirdiler. Fakat ordusunun yeterli taarruz kabiliyetinden yoksun olduğunu ve 

bunun için gerekli hazırlıklar tamamlanmadan savaĢa girmenin intihar olacağını düĢünen 

Türkiye, Alman iĢgaline uğraması halinde SSCB tarafından kurtarılmak gibi bir durumun 
içerisine düĢmek istemediğini belirterek, savaĢ dıĢı durumunu sürdürmüĢtür.  

Bu ortamda Temmuz 1943’te Anglo-Amerikan güçleri Afrika’dan Sicilya’yı iĢgal 

ederek savaĢı tekrar batı Avrupa’ya taĢıdılar. Bir buçuk ay sonra savaĢ bıkkını Ġtalyanlar, 

Mussolini’yi devirerek Eylül’de Müttefiklerle ateĢkes imzaladılar. 6 Haziran 1944’te 
Müttefiklerin, Sovyetlerin üzerindeki baskıyı azaltabilmek amacıyla baĢlattıkları Normandiya 

çıkarması ise sonun baĢlangıcı oldu. Almanya’nın savaĢın mağlubu olduğunun kesinleĢtiği bu 

ortamda Müttefiklere 2 Ağustos 1944 itibariyle Almanya’yla iliĢkilerini keseceğini bildiren 
Türkiye, SSCB’nin 1944 yazında Romanya ve Bulgaristan’a, aynı yılın sonbaharında 

Ġngiltere’nin Yunanistan’a asker çıkarması gibi geliĢmeler karĢısında savaĢ sonunda 
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Yunanistan’la yakın iĢbirliği için Kasım 1944’te Oniki Ada üzerinde hiçbir talep ve iddiası 

olmadığını Yunanistan’a bildirdi. 

Nihayetinde Almanya Müttefik orduları karĢısında bir aylık bir direniĢten sonra 7 

Mayıs’ta resmen teslim oldu. Mayıs 1945’te Filipinlerin iĢgaliyle güneydoğu Asya ile lojistik 
bağlantısı kesilerek zor durumda bırakılan Japonya, savaĢ sonu düzenlemelerinin yapıldığı 

Yalta ve Potsdam Konferansları’nın ardından 6 Ağustos’ta HiroĢima, 9 Ağustos’ta 

Nagasaki’ye atılan atom bombalarının yarattığı yıkım karĢısında daha fazla dayanamayarak 2 
Eylül 1945’te kayıtsız Ģartsız teslimi kabul edince savaĢ da sona ermiĢ oldu.

19
 

 

C. Ege Adaları Üzerinden Savaşın Parametreleri 

II. Dünya SavaĢı’nın baĢlarında Almanya, Ege adaları üzerinden Türkiye’yi kendi 
yanına çekmeye çalıĢmıĢtır. Almanya’nın bu doğrultuda politikasını yönlendiren ise Ankara 

Büyükelçisi Von Papen’dir. Von Papen, elçiliğinin ilk günlerinden itibaren Ġtalya’nın Oniki 

Ada’ya asker ve silah yığmasından Türkiye’nin tedirgin olduğunu görmüĢ ve Almanya’ya 
gönderdiği raporlarda Ġtalya’nın en azından Türkiye kıyılarına yakın olan adalardaki bu 

faaliyetlerinden vazgeçmesini istemiĢti. Ancak baĢta Hitler ve Ribbentrop, Ġtalya ile olan iyi 

iliĢkilerini bozmamak amacıyla bu raporları görmezden gelmiĢlerdi. Alman Büyükelçisi Von 
Papen, aynı teklifi bu kez bir Alman seyahatinde Ġtalyan BaĢbakanı Kont Ciano’ya da iletmiĢ 

ve Türkiye kıyılarına yakın iki adanın Ġtalya tarafından Türkiye’ye bırakılmasını önermiĢti. 

Von Papen, bu giriĢimlerle Türkiye’nin tarafsız tutumunu güçlendirmeyi umuyordu.
20

 

Ege adalarının stratejik durumu ve önemi daha II. Dünya SavaĢı’nın ilk yıllarından 
itibaren özellikle Ġtalya ve Almanya tarafından kavranmıĢtı. Müttefiklere karĢı Akdeniz’de 

stratejik üstünlük ve Balkanların kontrolü adalar üzerindeki hâkimiyetle ancak tesis 

edilebilirdi. Aynı durum müttefikler açısından da söz konusuydu. Nitekim 12 Ocak 1941’de 
Ġngiliz Savunma Komitesi Bingazi ve Oniki Ada’nın mutlak surette iĢgal edilmesini 

kararlaĢtırıyordu. Bu doğrultuda 25 ġubat 1941’de içinde Ġtalyanlara ait bir deniz uçağı üssü 

bulunan Meis Adası Ġngilizler tarafından iĢgal edildi. Böylelikle Ġngiltere Oniki Ada’yı 

yakından kontrol etme olanağı bulmuĢtu.
21

 

Öte yandan daha önce Ġtalyanlar tarafından iĢgal edilmek istenen ancak baĢarısızlıkla 

sonuçlanan Yunanistan’ın özellikle Sovyetler Birliği’ne karĢı yapılacak saldırıdan önce mutlak 

surette Almanya tarafından iĢgaline zemin hazırlamıĢtı. Böylelikle, Alman orduları Sovyetler 
Birliği saldırısından önce sağ taraflarını güvence altına alacaklardı. Bu amaçla, Alman orduları 

iĢe Ege adalarından baĢladı. Önce TaĢoz ve Semadirek, hemen arkasından da Limni’yi ele 

geçirmiĢlerdi.
22

 Bu iĢgalleri Midilli ve Sakız’ın Alman kuvvetlerince ele geçirilmesi izledi. 
23

Ve nihayet Mayıs 1941’de stratejik açıdan büyük önemi olan Girit Adası Almanların eline 

geçti.  

                                                
19 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz., Baskın Oran, Türk DıĢ Politikası, KurtuluĢ SavaĢı’ndan 

Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: 1(1919-1980), (Ġstanbul: ĠletiĢim yay., ), 399-475. 
20 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz., Necdet Hayta, “Ġkinci Dünya SavaĢı Yıllarında Ege 

Adaları Sorunu”, Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi, Sayı:36, Cilt: XII, (Ankara:Kasım 1996). 
21 Cumhuriyet Gazetesi, 28 ġubat 1941. 
22 Cumhuriyet Gazetesi, 26 Nisan 1941. 
23 Cumhuriyet Gazetesi, 6 Mayıs 1941 
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Almanya’nın özellikle Boğazlar yolu üzerindeki bu iĢgalleri hem Çanakkale’ye giden 

deniz yolunu Ġngiliz ticaret gemilerine kapıyor hem de Boğazları Türkiye’nin iradesi dıĢında 

kapatmıĢ oluyordu. Bütün bunlarla birlikte Boğazlar yolunun bu Ģekilde kapanması Ġngilizlerin 

Sovyetlere yardım ulaĢtırabilmesi için Türkiye’ye yapacağı baskıyı hafifletiyordu. Nitekim 
Ġngilizler SSCB’ye bu yardımı bir süre sonra Ġran üzerinden yapmaya baĢlayacaktır.  

Yunanistan’ın Alman egemenliğine girmesinden sonra, artık Alman Genelkurmayı’nın 

en yoğun bir Ģekilde tartıĢtığı konu, Türkiye’nin de iĢgali meselesiydi. Ancak, Türkiye’nin 
coğrafi koĢullarının güçlüğü ve SSCB üzerine yapılacak olan harekâtın gecikmesi Alman 

Genelkurmayı’nın iĢine gelmiyordu. Bu nedenle Türkiye Ģimdilik, savaĢ dıĢı kalmalıydı, ancak 

SSCB’nin iĢgalinden sonra Boğazlara inmek ve Türkiye’yi ele geçirmek daha akla yatkındı.  

Bu arada Irak’ta meydana gelen beklenmedik bir geliĢme hem Ege Adaları’nın hem de 
Türkiye’nin tarafsızlık pozisyonunu değiĢtirmek için bir fırsat olarak kullanıldı. 1941 yılında 

Almanya, Irak’ta kendisine bağlı RaĢit Ali Geylani’nin bir darbeyle yönetime gelmesini 

destekledi. Irak darbesi özellikle Ortadoğu’da Almanya’nın Ġngiltere’ye karĢı stratejik üstünlük 
kurmasını kolaylaĢtıracaktı. Gerçekten de hem bu sayede Basra Körfezi’nde üstünlük 

kurulacak hem de Mısır’daki Ġngiliz kuvvetleri arkadan kuĢatılabilecekti. Almanya, iĢte bu 

nedenle RaĢit El Geylani’nin Irak’ta askeri ve ekonomik açıdan ve özellikle Türkiye üzerinden 
desteklenmesini yaĢamsal bir önemde görüyordu. Bu amaçla, yani Türkiye’yi yanlarına 

çekebilmek için hem Ribbentrop hem de Von Papen yoğun bir faaliyet gösterdiler. Türkiye’nin 

bu yardımları için, Ege’deki adalardan bir kaçını Türkiye’ye bırakmayı dahi taahhüt etmiĢlerdi. 

Von Papen’le Türk DıĢiĢleri Bakanı ġükrü Saraçoğlu arasında bu konudaki görüĢmeler süreç 
içerisinde özellikle Ribbentrop tarafından beğenilmemiĢti. Almanya’nın bu giriĢimlerini geri 

aldıran önemli bir olay ise Irak’ta Geylani Hükümeti’nin Ġngilizlerin desteğiyle devrilmesi 

olmuĢtu. Bu sırada Almanya ve Hitler 22 Haziran 1941’de Barbarossa adı verilen Harekâtla 
SSCB üzerine saldırıyor ve Türkiye’de 23 Haziran’da tarafsız kalacağını bir kez daha dünyaya 

duyuruyordu.  

Almanya ile Ege adaları meselesi 1942 yılında yeniden gündeme geldi. 1941’de Pearl 

Harbor saldırıları sonrası Amerika’nın savaĢa girmesi savaĢın dengelerini Müttefikler lehine 
değiĢtirmiĢti. Almanya hemen Kafkaslara inmek ve Ortadoğu’yu vakit geçirmeksizin ele 

geçirmek istiyordu. Bunun için de tek yol Türkiye’nin Almanya ile birlikte savaĢa girmesiydi. 

Bu nedenle 1942 yılı baĢarında Almanya Türkiye’ye Alman iĢgalinde bulunan Ege adalarından 
bazılarını verebileceğini iletmiĢ ancak bu teklif Türkiye tarafından reddedilmiĢti.  

Bu arada Avrupa’da devam eden savaĢta Ġtalya Müttefiklere yenilmiĢ Mussolini 

tutuklanmıĢ, 3 Eylül 1943’te Müttefiklerle Ġtalya arasında bir mütarekename imzalanmıĢtı. 
Mussolini’nin yerine geçen MareĢal Bodoglio ile Müttefikler arasında yapılan 13 maddelik 

mütarekenamenin 6. maddesinde Korsika dâhil Ġtalya’nın elinde bulunan bütün adaların 

Müttefiklere teslimi kararlaĢtırılmıĢtı. Ġngiltere, mütarekeden hemen bir gün sonra Meis 

Adası’nı iĢgal etti. Ġngiltere’ye göre adalar üzerinde kurulacak hâkimiyetle SSCB’ye yardım 
kolaylaĢacak, Türkiye’nin de savaĢa girmesi sağlanabilecekti. Ancak bu süreç hemen 

gerçekleĢmemiĢ, Müttefikler ağırlığı Avrupa’da açılacak ikinci cepheye kaydırmıĢlar; buna 

rağmen Ġstanköy, Leros ve Sisam adaları iĢgal edilebilmiĢti. Özellikle Ġstanköy’de hava ve 
Leros’ta da deniz üssünün bulunması müttefiklere önemli bir stratejik üstünlük sağlamıĢtı. 

Ancak bu durum çok kısa sürmüĢtü. Almanya adaların stratejik önemini bildiğinden bu adalar 

üzerine eğilmiĢ, önce Rodos, daha sonra Ġstanköy, Leros ve Sisam adalarını ele geçirmiĢtir. 
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Müttefiklerin Ġtalya ile yaptıkları mütarekeden sonra Ege Adaları konusunda Alman 

saldırılarına yeterli direniĢ gösteremeyiĢleri Türkiye’yi bu konuda daha ihtiyatlı davranmaya 

teĢvik etmiĢti. Hiç kuĢkusuz bu durum, Türkiye’nin II. Dünya SavaĢı yıları süresince izlediği 

tarafsızlık politikasıyla ilintilidir. Almanya’nın Türkiye elçisi Von Papen’e göre; adalar konusu 
Türk politika adamları arasında hep tartıĢma konusu olmuĢtur. Türk hükümeti içinde adalar 

konusunda bir fikir birliği yoktur. Türkler, Müttefikler ile Almanlar arasında zor duruma 

düĢmemek için adalar konusunda kararsızlık ve anlaĢmazlık içindedirler. Bütün bu 
geliĢmelerin ıĢığında Ege Adaları meselesi özellikle II. Dünya SavaĢı yıllarında hem Almanya 

hem de Müttefikler tarafından Türkiye’yi kendi yanlarında savaĢın içine çekebilmek amacıyla 

bir koz olarak kullanılmıĢtır.  

II. Dünya SavaĢı’nın sonuna doğru Almanlar adaları Türkiye’ye devretmek istedi. 
Türkiye bu teklifi kabul etmeyerek durumu Ġngiltere’ye bildirdi. Ġngilizler, adalar konusunda, 

kendilerinin adaları iĢgal edeceğini bildirince konu kapandı. Bu arada Yunanistan boĢ 

durmuyordu. Daha savaĢ devam ederken 23 Ekim 1943’te New York’ta toplanan Oniki Ada 
temsilcileri Yunanistan’la birleĢme talebini ilan etmiĢlerdi. Nihayetinde 7 Mayıs 1945’te 

Almanya’nın teslim olması üzerine Ege Denizi’nde Oniki Ada’da bulunan Alman kuvvetleri 8 

Mayıs’ta Müttefik ordularına teslim olunca Yunanistan baĢta Rodos olmak üzere Oniki 
Ada’nın hemen kendisine verilmesini talep etti. YaĢanan geliĢmeler sonucunda 1945’te 

adaların idaresi resmen olmasa bile fiilen Yunanistan eline geçmiĢti. GörünüĢte 8 Mayıs 

1945’te Ġngiliz askeri idaresi Rodos ve Oniki Ada’ya hâkimdi. Ancak idarenin her 

kademesinde Yunanlılar yer alıyordu. Adaların bu Ģekilde Yunanistan’a devri hem Türk 
basınında hem de diplomatik çevrelerde kaygı ile izleniyordu.  

SavaĢ sona erdiğinde 11 Eylül 1945’te Londra’da toplanan BarıĢ Konseyi’nde Oniki 

Ada meselesi de ele alınmıĢtı. Adalar meselesi konseyde sekiz defa görüĢülmüĢ ve 29 Nisan 
1946’da yapılan toplantıda Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı Ernest Bevin adaların Ġngiltere’nin elinde 

olduğunu ancak bu duruma bir son vererek adaları Yunanistan’a devretmek istediklerini 

bildirmiĢti. Ona göre, adalar, Ġtalyan sömürgesi değildi ve halkının çoğunluğu Rum’du. Bu 

teklif, ABD DıĢiĢleri Bakanı Byrnes tarafından da olumlu karĢılanmıĢtı. Ona göre adalar, 
Lozan statüsüne göre askerden arındırılmalı ve adalarda silahlanma yasaklanmalıydı. 

Fransa’nın da benzer görüĢler ileri sürmesi üzerine adalar konusunda tek tereddütlü tavır 

Sovyet DıĢiĢleri Bakanı Molotov’dan gelmiĢti. Molotov, bu durumun açıkçası genel barıĢ 
paketi içinde görüĢülmesini talep ediyordu.  

15 Haziran 1946’da Paris’te yeniden toplanan barıĢ görüĢmelerinde Ġngiltere, Fransa 

ve ABD’nin aksine SSCB adalar konusunda ağırdan almayı sürdürecektir. Yapılan görüĢmeler 
sonucun da 27 Haziran’da Molotov’un da fikir değiĢtirmesiyle adalar konusunda bir uzlaĢmaya 

varılabildi. Sovyetleri bu konuda fikir değiĢikliğine iten nedenlerin baĢında Yunanistan’daki iç 

savaĢın kendi lehlerine sonuçlanacağı öngörüsü geliyordu. General Markos’un liderliğinde 

Yunan iç savaĢı sonuçlandığında, Yunanistan tıpkı Romanya, Bulgaristan ve Macaristan gibi 
Sovyet uydusu olarak ve sadece adalar değil, Yunanistan’da ele geçirilmiĢ olacaktı. 

Bu geliĢmeler ıĢığında Oniki Ada, BarıĢ AntlaĢması tasarısının 12. maddesinde yer 

almıĢ ve buna göre Ġngiliz askerlerinin üç ay içinde adalardan çekilmesi ile Ġtalya’nın Oniki 
Ada üzerinde bütün egemenliği Yunanistan’a devretmesi ile adaların askerden arındırılması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Bu antlaĢma tasarısı 12 Temmuz 1946’da hazırlanmıĢtı. Daha sonra 10 
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ġubat 1947’de Ġtalya ile yapılan BarıĢ AntlaĢması’nın 14. maddesi ile Oniki Ada Yunanistan’a 

geçmiĢtir. 
24

 

Bu karar Yunanistan’da büyük bir sevinçle karĢılanmıĢtı. Adaların büyük devletler 

yerine askerden arındırılmıĢ bir Ģekilde daha zayıf olan Yunanistan’a bırakılması Türkiye’de 
göreceli de olsa bir memnuniyet havası yaratmıĢtı. Ġtalyan BarıĢ AntlaĢması’nın 

imzalanmasından sonra Rodos ve Oniki Ada’daki Ġngiliz askeri idaresi 1 Nisan 1947’de yerini 

Yunan askeri idaresine bıraktı. Böylelikle Yunanistan’ın yüzyıllık emeli büyük devletlerin 
yardımıyla gerçekleĢmiĢ oluyordu.  

 

Sonuç 

SavaĢ sırasındaki mağduriyetini en iyi Ģekilde kullanan Yunanistan, adalar halkının 
çoğunluğunun Rum olmasından faydalanarak, Amerika ve Ġngiltere’nin desteğiyle adaları 

kendi idaresi altına almayı baĢarmıĢtır. Bu konuda en fazla söz hakkı bulunması gereken 

ülkelerden biri olan Türkiye, 1944 yılında Almanların devretme teklifi ile adalara sahip olma 
imkânını yakalamıĢ fakat Ġngilizlerin karĢı çıkması üzerine o dönemdeki Ģartların da etkisiyle, 

müzakere teĢebbüsüne girmeye bile lüzum görmeden bundan vazgeçmiĢtir. 
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