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ÖZET 

Balkan Antantı Basın Konferansları, 9 Şubat 1934’te kabul edilen 

Balkan Antantı’nın yol açtığı önemli gelişmeler arasında yer almakta-

dır. Birincisi 1936 yılında Bükreş’te düzenlenen bu konferanslar daha 

sonra 1937’de Atina, 1938’de İstanbul ve son olarak 1939’da tekrar 

Bükreş’te yapılmıştır. Bu dört konferansa, Balkan Antantı’na üye ül-

kelerin basın yöneticilerinin yanı sıra önemli gazeteciler de katılmıştır. 

Bu durum, konferanslara dolayısıyla basına ne denli önem verildiğini 

göstermektedir. Bu konferansların amacı, Balkan basını aracılığıyla 

Balkan milletlerinin birbirlerine yakınlaşmasını sağlamak ve böylece 

Balkan Antantı’nı güçlendirmektir. 1936 yılında Bükreş’te yapılan ilk 

konferansta, Balkan Basın Birliği kurulup bir nizamname kabul edi-

lerek Balkan basını arasındaki bağların güçlenmesi yolunda ciddi bir 

adım atılmıştır. 1937 yılında Atina’da düzenlenen ikinci konferansta 

basın yardımıyla ilişkilerin geliştirilmesi adına çeşitli kararlar alınmış 

ve Balkan Basın Birliği’nin ne denli önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Alınan kararlar doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek için birçok 

yayın yapılmış ve Balkan haberlerine öncelik tanınmaya çalışılmıştır. 

Bunların yanı sıra, radyo programları gerçekleştirilmiş, geziler düzen-

lenmiş ve ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemine dik-

kat çekilmiştir. 1938 yılında İstanbul’da düzenlenen üçüncü konfe-

ransta ise, ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik kararların yanı sıra Yu-

goslavya delegesinin dört Balkan ülkesi için yaptığı İsviçre benzetmesi 

öne çıkmıştır. Ayrıca Hatay tüm Balkanlıların ortak bir davası olarak 

nitelendirilmiştir. Böylece İstanbul’daki konferans birliğin gelişme-
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sine yönelik kararların dışında güçlü siyasi vurgusuyla da dikkati çek-

miştir. Balkan Basın Birliği’nin 1939 yılında Bükreş’te gerçekleştirilen 

dördüncü ve son konferansı ise, İkinci Dünya Savaşı’nın giderek yak-

laşmakta olduğu bir süreçte toplanması dolayısıyla beklenen etkiyi ya-

ratamamıştır. Tüm bu yönleriyle Balkan Antantı Basın Konferansla-

rını, basının gücünden hareketle ortaya çıkan ve Balkan Antantı’nın 

güçlendirilmesi yolunda önemli kararların alınıp çeşitli faaliyetlerin 

yürütüldüğü bir girişim olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak 

gerek maddi olanaksızlar gerekse koordinasyon konusundaki sıkıntı-

lar konferanslarda alınan kararların tümüyle hayata geçirilmesini en-

gellemiş ve bu açıdan Balkan Basın Konferansları beklentileri kısmen 

karşılayan bir girişim olarak tarihteki yerini almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Balkan Antantı, Basın, Türkiye, Romanya, 

Yunanistan, Yugoslavya.  
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PRESS CONFERENCES OF BALKAN PACT  

ABSTRACT 

Press Conferences of Balkan Pact are among the important ad-

vancements resulting from Balkan Pact accepted on 9
th

 February 

1934. These conferences which were held in Bucharest in 1936 for the 

first time were then carried out in Athens in 1937, in İstanbul in 1938 

and finally again in Bucharest in 1939. Important journalists partici-

pated in these four conferences along with press managers of the 

member states of Balkan Pact. This situation manifests the importance 

attached to the conferences and thus to the press. The aim of these 

conferences was to make Balkan nations get closer through the Balkan 

press; and therefore, to enhance Balkan Pact. In the first conference 

held in Bucharest in 1936, a significant step was taken to enhance the 

relationships among Balkan press by establishing the Union of Balkan 

Press and accepting regulations. In the second conference held in Ath-

ens in 1937, various decisions were taken to improve the relationships 

through the press and the importance of the Union of Balkan Press 

was stressed. Many broadcasts were made to inform the public opinion 

and Balkan news were prioritized. Furthermore, radio programs were 

carried out, tours were organized and the importance to improve the 

relationships among countries was stressed. In the third conference 

which was held in İstanbul in 1938, Switzerland metaphor made by 

Yugoslavian delegate for four Balkan countries came to forefront 

along with decisions to enhance the bilateral relationships. Further-

more, Hatay was regarded as a common issue of all Balkans. There-

fore, the İstanbul conference attracted attention for its strong political 

stance apart from the decisions on the improvement of union. The 

fourth and final conference held by the Union of Balkan Press in Bu-

charest in 1939 did not produce the desired effect since it was held in 

the period when the Second World War was getting closer. We can 

consider the Press Conferences of Balkan Pact as an initiative which 

emerged with the power of press and in which important decisions 

and various steps were taken for the improvement of Balkan Pact. 
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However, both financial problems and issues on coordination pre-

vented realizing the decisions taken in the conferences completely; 

and in this regard, Balkan Press Conferences claim its place in history 

as an initiative which met the expectations partially. 

Keywords: Balkan Pact, Press, Turkey, Romania, Greece, Yugo-

slavia. 
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GİRİŞ 

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra barışçı bir dış poli-

tika izleyen Türkiye, özellikle 1930’lu yıllardan itibaren Almanya ön-

cülüğünde gündeme gelen yayılmacı anlayışa karşı çıkmış ve sınır gü-

venliğini korumaya yönelik politikalara öncelik vermişti. Türkiye’nin 

bu tutumuna Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’nın da katılmasıyla 

Balkan birliğine giden süreç başlamıştı. 1930-1933 yılları arasında dü-

zenlenen dört Balkan Konferansı’nda ülkeler arasındaki yakınlaşma-

nın temelleri atılırken,
1
 bu gelişmeler 9 Şubat 1934 tarihinde Atina’da 

imzalanan Balkan Antantı ile sonuçlanmıştı. Bu antlaşmayla adı geçen 

dört ülke, kendilerinin tüm Balkan sınırlarının güvenliğini karşılıklı 

olarak güvence altına almıştı. Daha sonra 2 Kasım 1934’te, dört ülke 

arasındaki dostluk ve ittifak bağlarını istikrarlı bir temele oturtabil-

mek amacıyla örgütün statüsü belirlenmiş ve bu kapsamda Sürekli 

Konsey kurulmuştu.
2
 Bu gelişmelerin ardından Balkan Antantı’nı 

güçlendirmeye yönelik çeşitli faaliyetlere başlanmıştı. Bu çerçevede 

Balkan Antantı Basın Konferansları da, Antant’ın güçlü bir şekilde 

devamlılığı adına başlatılan önemli bir girişimdi. 1936-1939 yılları 

arasında sırasıyla Bükreş, Atina, İstanbul ve bir kez daha Bükreş’te 

toplanan dört basın konferansıyla, Balkan basını arasındaki bağların 

güçlendirilmesi, Balkan milletlerini birbirlerine yakınlaştıracak ön-

lemlerin belirlenmesi ve Balkan Antantı’nın önemi ve hedefleri konu-

sunda kamuoylarının bilinçlendirilmesi öngörülmüştü. Bu girişimin 

 

1
 Esin Tüylü, 1934 Balkan Antantı’nın Dış Basındaki Yansımaları, (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

Türk Tarihi Anabilim Dalı Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı, İstanbul, 2010, s. 61-99.  

2
 “Balkan anlaşma misakının tasdikına dair kanun”, T.C. Resmî Gazete, S 2651, 12 

Mart 1934, s. 3527; İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamaları İle Birlikte Tür-

kiye’nin Siyasal Andlaşmaları, C I (1920-1945), 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yay., 

Ankara, 2000, s. 462, 468-469. Türkiye’nin Balkan Antantı’na verdiği önem, 1 Mart 

1935-1 Kasım 1937 tarihleri arasında görev yapan VII. İnönü Hükûmeti’nin progra-

mına da yansımıştı. Burada, Balkan Antantı’nın Uluslararası barış açısından taşıdığı 

öneme değinilmiş ve üye ülkelerin verdikleri taahhütlere sadık kaldıkları vurgulan-

mıştı. (Hükümetler-Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri, C 1 (24 Nisan 1920-

22 Mayıs 1950), Haz. İrfan Neziroğlu-Tuncer Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı Yay., Ankara, 2013, s. 236.)  
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arkasında, dördüncü bir güç olarak da tanımlanan basının toplumları 

bilgilendirip etkilemek açısından önemli bir etken olduğu düşüncesi 

bulunmaktaydı.
3
 Bu çalışmada, sözü edilen dört Balkan Basın Konfe-

ransı’nın gerçekleştirdiği faaliyetler ve bunların etkileri tarihsel araş-

tırma yöntemi kapsamında incelenmektedir. Bu kapsamda, başta dö-

nemin basını olmak üzere ilk el kaynaklar değerlendirilmiş ve çalış-

mayı destekleyici ikinci el kaynaklara başvurulmuştur.  

Birinci Balkan Antantı Basın Konferansı: Bükreş (11-14 Haziran 

1936) 

Birinci Balkan Basın Konferansı, Balkan Antantı Konseyi’nin de 

toplanacağı Bükreş’te düzenlenecekti. İlk konferansın amacı Balkan 

Basın Birliği’nin kurulması, Balkan basınını birbirine yakınlaştırıp sü-

rekli bir ilişki sağlayacak noktaların belirlenmesi ve çeşitli basın kanun-

larını ilgilendiren konuların görüşülmesiydi.
4
 Başlangıçta konferansın 

açılış tarihi 28 Mayıs 1936 olarak belirlenmekle birlikte daha sonra 

Balkan Antantı Konseyi’nin de toplanacağı 11 Haziran 1936’ya erte-

lenmişti.
5
 Bu ilk konferansa Türkiye’den, Basın Birliği Başkanı ve An-

kara milletvekili Falih Rıfkı Atay’ın başkanlığında, Basın Genel Mü-

dürü Vedat Nedim Tör
6
, Basın Genel Müdürlüğü Memleket Masası 

 

3
 Basının kamuoyu üzerindeki etkisi için bkz., Erkan Yüksel, “Kamuoyu Oluşturma 

ve ‘Gündem Belirleme’ Kavramları Nerede Kesişmekte, Nerede Ayrılmaktadır?”, 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C 7, S 1, 2007, s. 572-578; Ejder Oku-

muş, “Din ve Siyaset Konusunda Basının Topluma Etkisi”, Türk Basın Tarihi, C I, 

Yayına Haz. Merve Uğur, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 2018, s. 37-40, 

47-48; Feryat Bulut, “Toplumsal Değişim ve Siyaset Üzerinde Basının Etkisi”, Türk 

Basın Tarihi, C I, s. 70-80.  

4
 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet 

Arşivi (BCA), Fon Kodu 30-18-1-2, Yer No 2-65-42-2, Tarih 21.05.1936; “Matbuat 

heyetimiz Bükreşe gitti”, Cumhuriyet, 11 Haziran 1936, s. 2. 

5
 “Balkan matbuat kongresi”, Cumhuriyet, 20 Mayıs 1936, s. 3; “Balkan matbuat 

kongresi tehir edildi”, Cumhuriyet, 22 Mayıs 1936, s. 3. 

6
 1933-1937 yılları arasında Basın Genel Müdürü olarak görev yapan Vedat Nedim 

Tör’ün anılarında aktardığına göre, konferanslar için gidilen şehirlerde “Fotoğraflarla 
Türkiye” başlıklı sergiler düzenlendiği gibi, yabancı dillerde yapılan yayınlar dağıtılmış 

ve bu konferanslarda “Kemalist Türkiye” büyük bir ilgi görmüştü. (Vedat Nedim Tör, 

Yıllar Böyle Geçti, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1999, s. 33, 40.) Vedat Nedim Tör’ün 

ardından, 1939 yılına kadar olan dönemde Burhan Belge, Sabri Çıtak ve Naci Kıcı-
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Şefi Sadri Ertem, Ankara gazetesi başyazarı Reşat Nuri [Darago] ve 

İstanbul Basın Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Şükrü Esmer’den olu-

şan bir heyet katılacaktı.
7
 Kendilerine siyasal pasaport verilen heyet 

konferansa katılmak üzere 10 Haziran 1936’da Romanya gemisiyle 

yola çıkmıştı.
8
  

Türk heyetinin yanı sıra Yunan ve Yugoslav heyetleri de 11 Hazi-

ran 1936 sabahı Bükreş’e gelmişlerdi. Heyetler meçhul askerin meza-

rına bir çelenk koyduktan sonra kendilerinin şerefine verilen ve Ro-

manya basınından çeşitli kişilerin de bulunduğu öğle yemeğine katıl-

mışlardı. Öğleden sonra ise, Romanya Dışişleri Bakanı Titulesko’nun 

bir nutkuyla konferans açılmıştı.
9
 Titulesko bu konuşmasında, Basın 

Birliği’nin kuruluş amacını Balkan Antantı’nı güçlendirmek olarak 

açıklamıştı. Zira siyasi anlaşmalar, basın anlaşmalarıyla desteklenme-

dikleri takdirde soyut bir halde diğer bir deyişle bir inşaat planı düze-

yinde kalacaklardı. Bu açıdan asıl inşaat basının faaliyetleriyle başlaya-

caktı. Balkan milletlerini tek bir aile olarak niteleyen Romanya Dışiş-

leri Bakanı, Balkan Antantı’nın gerek bölge gerekse dünya açısından 

taşıdığı öneme de değinmişti. Bu bağlamda basın temsilcilerinin gö-

revlerinin önemli olduğunu kaydederek onlardan bu görevlerini vic-

danlarının doğrultusunda yapmalarını ve barışın devamlılığı için ça-

lışmalarını istemişti. Bu konuşmadan sonra söz alan Yunan, Türk ve 

Yugoslav basın yöneticileri de kendilerinin büyük bir sevinçle bu bir-

liğe katıldıklarını söylemişlerdi.
10

 Konferansın açılış oturumundan 

sonra, Türkiye’nin Bükreş elçisi tarafından Titulesko’nun yanı sıra 

 

man Basın Genel Müdürü olarak görev yapmışlardı. (Server İskit, Türkiye’de Mat-

buat İdareleri ve Politikaları, Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Yayın-

larından 2, Ankara, 1943, s. 393.) 

7
 A. Şükrü Esmer, “Balkan Antantı Matbuat Kongresi”, Sıyasal Bilgiler, Yıl VI, S 63, 

Haziran 1936, s. 3. 

8
 BCA, Fon Kodu 30-18-1-2, Yer No 2-65-42-2, Tarih 21.05.1936; “Matbuat heyetimiz 

Bükreşe gitti”, Cumhuriyet, 11 Haziran 1936, s. 2. 

9
 “Balkan matbuat konferansı”, Akşam, 12 Haziran 1936, s. 5; “Balkan Antantı Mat-

buat konferansı açıldı”, Cumhuriyet, 12 Haziran 1936, s. 3. 

10
 “M. Titüleskonun mühim bir nutku”, Akşam, 13 Haziran 1936, s. 1, 7; “Balkan 

Antantı Basın Birliği konferansı Çalışmalarına devam ediyor”, Ulus, 13 Haziran 1936, 

s. 1, 6. 
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Romanya Dışişleri Müsteşarı, Balkan devletleri elçileri, basın delege-

leri ve Romanya ile yabancı ülkeler basın temsilcilerinin katıldığı bir 

çay ziyafeti verilmişti.
11

  

Bu süreçte Romanya basınında Balkan Antantı’nı öne çıkaran ya-

yınlar yapılırken,
12

 Falih Rıfkı Atay da milletlerin geçici menfaatler ne-

deniyle birbirlerine yakınlaşıp uzaklaştıklarına dikkat çekmiş ve de-

vamlı bir yakınlığın menfaat birliğini sürekli kılmak kadar “kafaları ve 

kalpleri” anlaştırıp buluşturmakla mümkün olacağını kaydetmişti. Ona 

göre, yüzyıllarca bir arada yaşayan Balkan milletleri arasında bu tür 

bir birlikteliğin temeli bulunmaktaydı ve bağımsızlıklarını kazanan 

Balkan milletleri artık bölgede yeni bir dayanışmanın gerekliliğini 

görmüşlerdi.
13

  

Konferansın ikinci gününde, Romanya Basın Müdürlüğünün ha-

zırladığı sözleşme üzerinde görüşmeler yapılmıştı. Bunun için her he-

yetin birer delegesinden oluşturulan dört kişilik komisyon umumi he-

yetin görüşmelerinden yola çıkarak, hazırlanan metni yeniden kaleme 

almıştı.
14

 Konferans çalışmalarını, 14 Haziran 1936’da Basın Konfe-

ransı Nizamnamesini kabul ederek tamamlamıştı. Konferans başkanı 

Drago kapanış konuşmasında, Balkan Basın Antantı’nın hızlı bir şe-

kilde kurulmasını överek bu gelişmeye dostluk, ahenk ve birlik anla-

yışının yol açtığını söylemiş ve katılımcılara yaptıkları yardım ve gös-

terdikleri iyi niyetten dolayı teşekkür etmişti. Bunun dışında, yine baş-

kan Drago imzasıyla Balkan Antantı’nda yer alan dört ülke devlet baş-

kanına bir telgraf gönderilmişti. Burada, Balkan Antantı basınının 

dört ülke gazetecilerinin ortak arzularından doğduğu belirtildikten 

sonra devlet başkanlarına saygı ve sadakat mesajı verilmişti. Konferans 

tarafından Balkan dışişleri bakanlarına çekilen telgrafta ise, Balkan 

Antantı Basın Birliği’nin kurulduğu ve bu birliğin ortak çalışma dü-

 

11
 “Bükreş elçimiz, Balkan matbuat mümessilleri şerefine bir ziyafet verdi”, Cumhuri-

yet, 13 Haziran 1936, s. 3. 

12
 “Balkan Antantı matbuat konferansı”, Kurun, 12 Haziran 1936, s. 2. 

13
 Falih Rıfkı Atay, “Balkan Basın Birliği”, Ulus, 12 Haziran 1936, s. 1. 

14
 Esmer, a.g.m., s. 3. 
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şüncesine hizmet edeceği vurgulanmıştı. Konferansın sona erdiği ak-

şam gazeteciler sendikası katılımcılara bir ziyafet verirken, konferansa 

katılan heyetler ertesi günden itibaren üç günlük Romanya gezisine 

çıkmışlardı.
15

 Atatürk kendisine yönelik telgrafa verdiği cevapta, gön-

derilen mesajdan duyduğu memnuniyeti paylaşmış ve konferansa ba-

şarı dileklerini iletmişti.
16

 Türk heyeti içerisinde yer alan Vedat Nedim 

Tör 14 Haziran’da Türkiye’ye dönmüş, diğer katılımcılar ise gezinin 

tamamlanmasından sonra Polonya gemisiyle 18 Haziran’da gelmiş-

lerdi.
17

  

Bükreş’teki Birinci Basın Konferansı’nın en önemli sonucu Bal-

kan Basın Birliği’nin kurulmasıydı. 11 madde ve beş kısımdan oluşan 

nizamnameye göre, Balkan Basın Birliği Yunanistan, Romanya, Tür-

kiye ve Yugoslavya basınının birleşmesinden meydana gelmişti ve ön-

celikli amacı dört ülke arasındaki bağları güçlendirmek için çaba har-

camaktı. Bu çerçevede posta, telgraf, telefon, radyo ve hava posta araç-

ları geliştirilerek dört ülke basınını ilgilendirecek haberlerin dolaşımı 

hızlandırılacak ve aradaki işbirliğini kolaylaştırmak için Balkan An-

tantı ülke merkezleriyle başlıca şehirlerine büyük gazetelerin muha-

birleri gönderilecekti. Dört ülke gazetecileri arasındaki mesleki temas-

lar geliştirileceği gibi ülkelere girme ve ikamet koşulları basitleştirile-

cek ve ulaşım araçlarında kolaylık göstermek suretiyle bireysel veya 

toplu inceleme gezileri düzenlenecekti. Her ülke hakkında kitap ve 

rehberler yayımlanıp karşılıklı konferanslar verilecek, sergi, konser ve 

spor toplantısı gibi etkinlikler teşvik edilecekti. Her ülkedeki Balkan 

birliği kuruluşlarına yardım edilecek, ülkeler aleyhindeki yanlış ve ya-

lan haberlerin önüne geçilecek ve Antant dışındaki ülkelerin yayın or-

ganlarından gelecek haksız yayınlara karşı ortak hareket edilecekti. 

Ayrıca Balkan Basın Birliği millî komitelerinin, uluslararası basın ku-

ruluşları müzakerelerine başlamadan önce kendi aralarında izlenecek 

 

15
 “Balkan Basın konferansı dün işini bitirdi”, Açık Söz, 15 Haziran 1936, s. 2. 

16
 Atatürk’ün Bütün Eserleri, C 28 (1935-1936), Kaynak Yay., İstanbul, 2010, s. 209. 

17
 “Balkan matbuat kongresi”, Haber, 15 Haziran 1936, s. 3; “Heyetimiz Bükreşten 

geldi”, Kurun, 19 Haziran 1936, s. 2. 
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yol üzerinde anlaşmaları önerilmiş ve Milletler Cemiyeti nezdinde Ba-

sın Birliği gazetecilerinin ortak bir şekilde temsil edilmesi arzusu dile 

getirilmişti.
18

  

Nizamnamede, birliği oluşturan unsurlar dört millî komite, Bal-

kan Basın Birliği Merkez Komitesi ve Basın Birliği yıllık konferansları 

olarak sayılmıştı. Basın Birliği’ni her ülkedeki millî komiteler temsil 

ederken, bu komiteler altı profesyonel gazeteciyle bir resmî basın ida-

resi yetkilisi, basın ataşeleri ve birer ajans yetkilisinden oluşacaktı. Bu 

komitelerin seçimleri ilgili ülkelere bırakılmakla birlikte başkanlık, 

ikinci başkanlık ve kâtiplik görevlerinin profesyonel gazeteciler tara-

fından yürütülmesi tavsiye edilmişti. Bükreş’teki konferansta yer alan 

heyetler, asıl komitelerin seçimine kadar geçici millî komite olarak ça-

lışacak ve millî komitelerin seçimi 31 Aralık 1936’ya kadar tamamla-

nacaktı. İkinci organ olan merkez komitesi, millî komitelerin dört baş-

kanıyla dört kâtibinden, her ülkenin resmî basın idaresinin birer yet-

kilisinden oluşacak ve Balkan Basın Birliği’ne yönelik tüm konularla 

ilgilenecekti. Komitenin başkanlığını, Balkan Antantı Daimi Konseyi 

başkanlığının bulunduğu ülkenin millî komite başkanı üstlenecek ve 

bu kişi ihtiyaç görüldükçe merkez komitesini toplantıya çağıracaktı. 

Millî komitelerin oluşmasına kadar merkez komitesi görevini Ro-

manya komitesi yürütecekti. Basın Birliği’nin konferansı ise, Antant 

Daimi Konseyi toplantısının yapıldığı ülkede ve aynı tarihte gerçekleş-

tirilecekti. Konferansa, o ülkenin millî komitesinin başındaki kişi baş-

kanlık yapacak ve katılan millî komite delegelerinin sayısı dört kişiden 

az olamayacaktı. Konferansta temsil edilen her komitenin bir oyu ola-

cak ve kararlar oybirliğiyle alınacaktı. Yıllık konferansta gündemde 

yazılı konular görüşülecek, konferans sırasında delegelerce gündem 

dışı müzakeresi istenen konular dört komitenin başkanı tarafından ka-

bul edildiği takdirde ele alınacaktı. Basın Birliği için herhangi bir süre 

belirlenmezken, bir yıl öncesinden merkez komite ile diğer üç millî 

 

18
 “Hadiselerin Takvimi”, Ayın Tarihi, No 31, Temmuz 1936, s. 104-105; Tüylü, 

a.g.e., s. 153. 
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komiteye haber verilmek suretiyle birliğin bozulabileceği öngörül-

müştü. Yıllık konferansta, toplantıdan en az üç ay önce diğer üç millî 

komiteye haber verilmesi kaydıyla nizamnamede değişiklik yapılması 

mümkündü. Dört millî komite nizamnamenin tekrar görüşülmesini 

istediği takdirdeyse merkez komite olağanüstü olarak konferansı top-

lantıya davet edebilirdi. Son olarak, başka bir devlet Balkan Antantı’na 

üye olduğu takdirde bu devletin basını da birliğe katılacak ve bu du-

rumda birlik olağanüstü toplantıya çağrılacaktı.
19

  

Birinci Balkan Basın Konferansı’nın ardından gerek Basın Bir-

liği’ne gerekse Balkan Antantı’na yönelik olumlu düşünceler aktarıl-

mıştı. Yunan basınına göre birlik nizamnamesinin kabul edilmesi, bu 

ülkelerin basını arasında ortak çalışma anlayışı daha önce yerleştiğin-

den birbirlerine yönelik tavırlarını değiştirmeyecekti. Bununla birlikte 

Basın Birliği gazeteler arasındaki bağı daha da güçlendirecekti.
20

 Ali 

Naci Karacan da, Basın Birliği’yle oluşacak işbirliğinin öncelikle dört 

ülke basınını Balkan birliğine yönelik olası bozgunculuğa karşı uyanık 

tutacağı gibi Balkan dostluğunun güçlenmesine de yardımcı olacağı 

kanısındaydı. Nitekim bazı Balkan ülkeleri basınında Türkiye’den söz 

edilirken “Türk” yerine “Osmanlı” şeklinde bir ifade kullanılması örne-

ğinde olduğu gibi, müttefik ülkelerde zaman zaman birbirleri aleyhine 

yapılan yanlış yayınlara rastlanmaktaydı ve bunların düzeltilmesi artık 

bir zorunluluk haline gelmişti.
21

 Asım Us, başlangıçta Balkanlar’daki 

barışı korumak amacıyla kurulan Balkan Antantı’nın çok uzun zaman-

dır unutulmuş olan birtakım bağların yeniden canlanmasını da sağla-

dığını kaydederken,
22

 Ahmet Şükrü Esmer de, Antant’ın önemine de-

ğinmiş ve siyasi bir çerçeveye sahip olan bu örgütü sürekli kılabilmek 

için milletlerin kalplerine yerleştirmek gerektiğini vurgulamıştı. Bu 

aşamada basının önemli bir rol oynayacağı düşünüldüğünden Basın 

 

19
 “Hadiselerin Takvimi”, Ayın Tarihi, No 31, Temmuz 1936, s. 105-106; Tüylü, 

a.g.e., s. 153-154. 

20
 “Balkan Antantı matbuat”, Son Posta, 20 Haziran 1936, s. 5. 

21
 Ali Naci Karacan, “Balkan matbuat birliği”, Tan, 15 Haziran 1936, s. 1, 3. 

22
 Asım Us, “Balkan Basın Birliği”, Kurun, 16 Haziran 1936, s. 1. 
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Konferansı toplanmış ve buraya dört ülkenin basın müdürleriyle bir-

likte basın birlikleri temsilcileri de katıldığından konferansın niteliği 

resmî memurlar toplantısı olmaktan öteye geçmişti. Konferansın so-

nucu Antant açısından önemli bir aşama teşkil ederken, Balkan birliği 

yolundaki yayınlarını daha öncesinden başlatan Türk basını da bu ge-

lişmeyle birlikte çalışmalarını daha büyük bir bağlılıkla sürdürecekti.
23

  

 

23
 Esmer, a.g.m., s. 1-4. Balkan Basın Birliği’ni oluşturmanın güç olmadığını kayde-

den Falih Rıfkı Atay da, Balkanlılık bilincini öne çıkarmış ve bu bilincin uyanmasında 

kültür işbirliğinin önemine değinmişti. (Falih Rıfkı Atay, “Balkanlı…”, Ulus, 27 Hazi-

ran 1936, s. 1.) Ahmet Emin Yalman’ın anılarında aktardığı bilgiler ise, Balkan An-

tantı’yla birlikte hız kazanan Balkan basını arasındaki işbirliğinin belirli bir başarı gös-

terdiğini ortaya koymaktaydı. Türkiye’deki Basın Birliği’nin başında Falih Rıfkı 

Atay’ın genel kâtipliğinde ise kendisinin bulunduğunu kaydeden Yalman, bu birlik 

sayesinde Balkanlı gazetecilerle kişisel arkadaşlıklar kurulduğu gibi Balkan ülkelerini 

ortak bir basın cephesi aracılığıyla birbirlerine yakınlaştırmak konusunda da başarılı 

olunduğu düşüncesindeydi. Bunun en çok Yunanistan’la ilişkiler üzerinden gerçek-

leştiğini söyleyen Ahmet Emin, iki tarafın birbirlerinin görüşünü almadan eleştiri yap-

mamak konusunda anlaştığını ve bunun somut örneğinin Türkiye’nin kabul ettiği din 

adamlarının görevleri dışında dini kıyafetle gezmelerini yasaklayan kanun sırasında 

yaşandığını öne sürmüştü. Yunan gazeteleri bu gelişmeyi şiddetli bir şekilde eleştir-

meye hazırlanırlarken aradaki anlaşma gereği bu kararın gerekçesini sormuşlardı. Bu 

düzenlemenin, Ortodoks cemaatine yönelik bir tavır olmayıp genel bir nitelik taşıdı-

ğını ve amacın laikliği yerleştirip dinin politik amaçlar için kullanılmasını ve vatandaş-

ları birbirinden ayırmasını engellemek olduğunu öğrendiklerinde bu konuda bir tar-

tışmaya girmemişlerdi. (Ahmed Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçir-

diklerim 2 (1922-1971), Yayına Haz. Erol Şadi Erdinç, 2. Baskı, Pera Turizm ve Ti-

caret A.Ş., İstanbul, 1997, s. 1066.) Ahmed Emin Yalman’ın söz ettiği kanun, 3 Aralık 

1934’te “Bazı kisvelerin giyilimeyeceğine dair kanun” başlığıyla kabul edilmişti. Kanun 

kapsamında, öncelikle tüm din adamlarının mabet ve ayinler dışında dinsel kıyafet 

giyemeyecekleri hükmü getirilmiş, ayrıca çeşitli mesleklere yönelik de kıyafet düzen-

lemesi yapılmıştı. Kanunun uygulanmasına yönelik nizamname 6 Şubat 1935’de ka-

bul edilirken, 12 Haziran 1935’de çıkarılan kararnameyle de ruhani kisve giymesine 

izin verilenler açıklanmıştı. (“Bazı kisvelerin giyilemiyeceğine dair kanun”, T.C. 

Resmî Gazete, S 2879, 13 Kânunuevvel 1934, s. 4527; “Bazı kisvelerin giyilemiyece-

ğine dair kanunun tatbik suretini gösterir nizamname”, T.C. Resmî Gazete, S 2933, 

18 Şubat 1935, s. 4855-4856; “Kararnameler”, T.C. Resmî Gazete, S 3035, 22 Haziran 

1935, s. 5382.) Kanun gerekçesinde, ilgili düzenlemenin laiklik ilkesiyle bağlantılı ol-

duğu ve hiç kimsenin din ve vicdan özgürlüğüne herhangi bir sınırlama getirilmesi 

amacını taşımadığı vurgulanmıştı (Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi 

(TBMM ZC), Devre IV, C 25, On birinci İnikata Ek, 3.XII.1934, s. 1-2.) 
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Birinci Basın Konferansı’nın ardından Türk Millî Komitesi oluş-

turulmuştu. Komite nizamnamesine göre, konferansın kararına uy-

gun şekilde Ankara Yenişehir’deki Balkan Birliği merkezinde faaliyet 

göstermek üzere “Balkan Basın Birliği Türk Millî Komitesi” kurulmuştu. 

Komite, Balkan Basın Birliği içerisinde diğer ülke komiteleriyle bir-

likte hareket edecek ve ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için 

çeşitli alanlarda faaliyette bulunacaktı. Komite, altı profesyonel gaze-

tecinin yanı sıra Basın Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü 

ve diğer millî komitelerin Ankara’daki ataşelerinden meydana gele-

cekti. Başkan, başkan vekili ve genel kâtibin ise profesyonel gazeteci 

olması şarttı. Millî komitenin umumi heyeti her yıl kasım ayında An-

kara’da toplanacak ve bir yıl için komitenin idare heyetini seçecekti. 

Türk Millî Komitesi, Balkan Basın Birliği’yle olan bağlantısını ve ortak 

çalışmasını Bükreş’te kabul edilen nizamnameye uygun olarak gerçek-

leştirecekti. Komitede, Türkiye’de çıkan gazete ve dergilerden birçok 

gazeteci üye olarak yer alırken gelir kaynağı olarak üyelerin taahhüt-

leriyle sağlanacak yardımlar gösterilmişti.
24

  

İkinci Balkan Antantı Basın Konferansı: Atina (15-17 Şubat 

1937) 

İkinci Balkan Basın Konferansı, Balkan Antantı Konseyi’nin de 

toplanacağı tarih olan 15 Şubat 1937’de Atina’da başlayacaktı. Dört 

beş gün sürmesi öngörülen konferansta, Balkan Basın Birliği’nin yanı 

sıra komşu ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik ko-

nuların görüşülmesi planlanmıştı.
25

 Zaman içerisinde belirginleşen 

programa göre, konferans 15 Şubat günü öğlen saat 12.00’de Yunan 

Basın Müdürü tarafından Akademi Binası’nda açılacak, 17.00’de be-

lirlenen komisyonlar tarafından bir toplantı yapılacak ve 20.30’da Yu-

nan Komitesi tarafından bir ziyafet verilecekti. Aynı gece saat 22.30’da 

da Yunan hükûmeti tarafından bir resmikabul düzenlenecekti. 16 Şu-

 

24
 İskit, a.g.e., s. 290-292. 

25
 “Balkan matbuat kongresi toplanıyor”, Cumhuriyet, 20 İkincikânun 1937, s. 3; 

“Balkan matbuat kongresi”, Cumhuriyet, 10 Şubat 1937, s. 3. 
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bat günü komisyonlar toplantılarını gerçekleştirdikten sonra gece Ba-

sın Müdürlüğünce bir ziyafet verilecek ve Ecnebi Gazeteleri Muhabir-

liği tarafından bir resmikabul gerçekleştirilecekti. 17 Şubat 1937 Çar-

şamba günü yapılacak son toplantıyla İkinci Balkan Basın Konferansı 

kapanacak ve aynı gece saat 22.30’da bir ziyafet verilerek bir resmika-

bul yapılacaktı.
26

 

Bu konferansa Türkiye’den katılacak heyet, Basın Genel Müdürü 

Vedat Nedim Tör, Ajans Genel Direktörü Muvaffak Menemencioğlu, 

Tan gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman, yazar Ercümend Ekrem 

Talu ve Ulus gazetesi yazarlarından Neşet Halil Atay isimlerinden 

oluşmuştu. Heyet yola çıkmadan önce, Atina’da yayımlanmakta olan 

Vradimi gazetesinin İstanbul muhabiri İstanbul Kulübü’nde Türk ga-

zetecileri şerefine bir çay ziyafeti vermişti. Ziyafette Yunanistan’ın İs-

tanbul Konsolosu ile çok sayıda yabancı ajans muhabiri de yer al-

mıştı.
27

 İstanbul üzerinden konferansın yapılacağı Atina’ya gitmesi 

planlanan Türk heyeti 13 Şubat akşamı yola çıkarken, konferansın 

başlayacağı 15 Şubat günü Atina’da olunması ve meçhul asker abide-

sine çelenk konulması öngörülmüştü.
28

 Bu süreçte, konferansa gele-

cek heyetleri karşılamak üzere Yunan Basın Müsteşarlığı yetkilileri de 

sınır bölgelerine gitmişlerdi.
29

 Konferansın açılış aşamasında, Yunan 

gazeteleri Basın Birliği’nin tarihçesiyle bu gelişmenin önemi üzerinde 

dururlarken,
30

 Ahmet Emin Yalman da Balkan gazeteleri arasında 

sağlanacak işbirliğinin Balkan birliğinin gelişmesinde önemli bir rol 

oynayacağını ve Balkanlılık duygularını pekiştireceğini öne sür-

müştü.
31

  

15 Şubat 1937’de Atina’daki Akademi Binası’nda başlayan ve ilgili 

heyetlerin yanı sıra Yunan, Türk ve Yugoslav Dışişleri Bakanlarının 

 

26
 “Balkan matbuat kongresi Atinada toplanıyor”, Cumhuriyet, 13 Şubat 1937, s. 5. 

27
 “Balkan antantı konseyi yarın Atinada toplanıyor”, Tan, 14 Şubat 1937, s. 1, 10. 

28
 “Balkan matbuat kongresi Atinada toplanıyor”, Cumhuriyet, 13 Şubat 1937, s. 5; 

“Balkan Konseyi toplanıyor”, Cumhuriyet, 14 Şubat 1937, s. 7.  

29
 “Balkan antantı konseyi”, Ulus, 14 Şubat 1937, s. 3. 

30
 “Hadiselerin Takvimi”, Ayın Tarihi, No 39, Mart 1937, s. 175. 

31
 Ahmet Emin Yalman, “Atinada Balkan Toplantısı”, Tan, 15 Şubat 1937, s. 3. 
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da katıldıkları İkinci Balkan Basın Konferansı’nın açılışını Yunan Ba-

sın ve Turizm Müsteşarı Nikolidis yapmıştı. Yunan delege konuşma-

sında, ilgili heyetlerin dört ülke gazetecileri arasındaki bağları güçlen-

dirmek yolunda atılacak yeni adımları konuşmak suretiyle Balkan bir-

liğine katkı sağlayacaklarını söylemişti. Basın Birliği’nin dokuz yıl sü-

ren bir hazırlık aşamasının ardından 13 Haziran 1936’da Bükreş’te 

kurulduğunu kaydeden Nikolidis’e göre, bu uzun süreç daha o gün-

den memnuniyet verici bir sonuca ulaşmıştı. Bu noktadan sonra, ga-

zeteler müttefik ülkelerde olan gelişmelere daha geniş bir şekilde yer 

açmalı ve insanlar komşu ülkelerdeki olaylara kendi ülkesindekiler de-

recesinde ilgi duymalıydı. Böylece birliğin, Balkan Antantı’nın en bü-

yük ideali olan dört milletin kardeşliğine ne derece yardım ettiği de 

anlaşılabilecekti.
32

 İkinci olarak konuşan Romanya delegesi, kendile-

rine gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek konferansın başarılı 

olması dileğinde bulunmuş, Türkiye adına konuşan Vedat Nedim Tör 

ise gösterilen yakınlığa teşekkür ettikten sonra Türk basınının Balkan 

birliğine hizmet ettiğini, Türk-Yunan dostluğunun giderek güçlendi-

ğini ve Balkan Antantı’nı yıkmak isteyenlerin barışın düşmanı olduk-

larını belirtmişti. Son olarak konuşan Yugoslavya delegesi de, Balkan 

Paktı’nın gerekliliğinden ve Yunanlıların gösterdikleri misafirperver-

likten söz etmişti. Bu konuşmaların ardından, Basın Birliği’nin Yuna-

nistan kısmı başkanının hastalığı nedeniyle başkanlığa getirilen Papa-

dakis, Balkan devletleri başkanlarına konferansın saygılarını bildiren 

telgraflar çekilmesini ve Atina’da bulunan dört ülkenin dışişleri ba-

kanlarıyla Nikolidis’e bir mektup gönderilerek kendilerinin konferan-

sın fahri başkanlıklarına seçildiklerinin bildirilmesini teklif etmişti. 

Son olarak da, Türkiye ve Romanya başbakanları İsmet İnönü ile Ta-

taresko’ya, konferansta kendilerinin faaliyetlerinden ilham alınacağını 

ifade eden bir telgraf çekilmesini önermişti. Kendisinin bu önerileri 

 

32
 “Balkan matbuat kongresi açıldı”, Akşam, 16 Şubat 1937, s. 1, 4; “Balkan antantı 

basın birliğinde”, Ulus, 17 Şubat 1937, s. 1, 6. 
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üyeler tarafından alkışlarla kabul edilmişti.
33

 Atatürk, kendisine yöne-

lik telgrafa verdiği karşılıkta teşekkürlerini iletmiş ve konferansa çalış-

malarında başarılar dilemişti.
34

  

Açılışın ardından düzenlenen öğle yemeğini takiben saat 17.00’de 

ilk toplantı yapılmıştı. Konferans üç komisyon halinde çalışırken, si-

yasi komisyon başkanlığını Romanya baş delegesi, teknik komisyon 

başkanlığını Yugoslavya baş delegesi ve manevi yakınlık [kültür] ko-

misyonu başkanlığını da Türkiye baş delegesi Vedat Nedim Tör üst-

lenmişti.
35

 Bu aşamada Yunan delegeler, Balkan Basın Birlikleri ku-

rulması, telefon ve telgraf ücretleriyle gazetelerin posta ücretlerinin 

yarıya indirilmesi ve Balkan merkezlerinde muhabirler bulundurul-

ması yönünde teklifler sunmuşlardı. Yunan Basın Müdürü de, bir ra-

por hazırlayarak yabancı gazetelerde Balkan menfaatlerini rahatsız 

edecek şekilde çıkan yazıların yayımlanmamasını istemişti. Bu teklifler 

ve rapor görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edilmişti.
36

  

Konferansın ikinci gününde, Ticaret Odası’nda toplanan komis-

yonlar kendilerine havale edilen işleri görüşmüş, Vedat Nedim Tör 

başkanlığındaki komisyon Balkan edebi eserlerinin karşılıklı olarak 

çevrilmesi, Balkan tiyatro ve musiki heyetlerinin temaslarda bulun-

ması ve her ülkenin halk şarkılarının bestelenerek sanatkârlara ödül 

verilmesine ilişkin konuları incelemişti. Komisyonlarda, Tük heyeti-

nin tekliflerini içeren öneriler kabul edilirken Balkan basınının fikir 

işbirliği yapması yönünde de önemli aşama kaydedilmişti.
37

 İkinci 

günkü toplantıların ardından, üyeler için Akropol Oteli’nde bir öğle 

yemeği verilmiş daha sonra saat 16.00’da Yunanistan’a yönelik bir 

konferans dinlenmişti. Akşam da yine üyeler için Yunan Basın Müste-

 

33
 “Hadiselerin Takvimi”, Ayın Tarihi, No 39, Mart 1937, s. 184-185. 

34
 Atatürk’ün Bütün Eserleri, C 29 (1937), Kaynak Yay., İstanbul, 2011, s. 153. 

35
 “Hadiselerin Takvimi”, Ayın Tarihi, No 39, Mart 1937, s. 185; “Balkan konseyi”, 

Haber, 17 Şubat 1937, s. 6. 

36
 “Balkan matbuat kongresi açıldı”, Akşam, 16 Şubat 1937, s. 4. 

37
 A. Hilâli, “Balkanlılar sulha ve refaha doğru yürüyorlar”, Akşam, 17 Şubat 1937, s. 

1; “Balkan Antantı Toplantısı”, Tan, 17 Şubat 1937, s. 10. 
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şarı tarafından Büyük Britanya Oteli’nde resmî bir ziyafet düzenlen-

mişti. Ziyafetin sonuna doğru önce Yunan Basın Müsteşarı ardından 

da diğer heyet başkanları birer konuşma yapmışlardı. Basın Müsteşarı 

konuşmasında gazetecilik mesleğinden övgüyle söz etmiş, Türk heyeti 

başkanı Vedat Nedim Tör ise özellikle Türk-Yunan dostluğunun sa-

mimiyet ve derinliğiyle barışı korumanın önemine değinmişti. Ziyafe-

tin ardından, yabancı muhabirlerin de takip ettiği geç vakte kadar sü-

ren bir balo gerçekleştirilmişti. Bu noktada Yunan gazetelerinde, ka-

tılımcılara ait resimler yayımlandığı gibi konferansın Balkan An-

tantı’nı güçlendireceği yönünde değerlendirmelere yer verilmişti.
38

  

Konferansın üçüncü ve son oturumunda, planlandığı gibi siyasi, 

teknik ve kültür komisyonlarının raporlarındaki öneriler görüşülerek 

kabul edilmişti.
39

 Bu önerilerde gerek Basın Birliği’ni gerekse Balkan 

Antantı’nı geliştirmeye yönelik önemli maddeler yer almaktaydı. Si-

yasi komisyonun kararlarına göre, Balkan gazetelerinde doğrudan 

doğruya ya da yabancı gazetelerden alıntı olarak diğer Balkan ülkeleri 

aleyhine haber yapılmamalı ve şüpheli kaynaklardan gelen haberler 

yayımlanmamalıydı. Dört ülke basını arasındaki bağlantıyı kurmak 

için profesyonel basın müşavirlikleri meydana getirilmeliydi. Teknik 

komisyonun aldığı kararlara göre, dört Balkan ajansı arasında Balkan-

lıların taleplerini dünyaya tanıtmak ve Balkan milletlerinin birbirle-

rine yakınlaşmasını sağlamak için bir Balkanlar arası servis oluşturul-

malıydı. Balkan radyoları zaman zaman diğer Balkan ülkelerinin dil-

lerinde yayın yaparak özellikle kendi ülkeleri hakkında bilgi vermeli 

ve sinema filmleri için ortak bir servis kurulmalıydı. Kültür komisyo-

nunun kararlarına göre de, her Balkan ülkesinde iki ayda bir o ülke 

dilinde bir Balkan dergisi çıkarılmalı, her ülkenin eserlerinden diğer 

Balkan dillerine çeviriler yapılmalı ve her ülkenin millî komitesi nez-

dinde bir Balkan kütüphanesi kurularak yeni kitaplar karşılıklı olarak 

gönderilmeliydi. Her dört yıl içerisinde en azından bir delege diğer 

 

38
 “Balkan Antantı”, Son Posta, 17 Şubat 1937, s. 12; “Hadiselerin Takvimi”, Ayın 

Tarihi, No 39, Mart 1937, s. 185-187. 

39
 “Balkan matbuat kongresi”, Akşam, 19 Şubat 1937, s. 2. 
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ülkelerde sanat ve kültür sergileri açmalı, gazeteciler bireysel ya da 

toplu olarak sık sık Balkan ülkelerini gezmeli, karşılıklı konferanslar 

yapılmalı, dört ülkenin millî ezgilerini içeren bir Balkan senfonisi oluş-

turulmalıydı. Aynı şekilde zaman zaman konserler düzenlenmeli, 

radyo yayınlarından faydalanılmalı ve Balkan birliğini halk arasında 

yaygınlaştırmak amacıyla bir film çekmek üzere bir senaryo yarışması 

açılmalıydı.
40

 

Konferansın kapanış konuşmasını yapan Papadakis, hükûmet 

merkezlerinde varılan mutabakat sonucunda basın müşavirlikleri ku-

rulması kararının onaylandığı bilgisini vererek çalışmaların başarılı bir 

şekilde geçtiğini söylemiş ve sekiz ay önce kapsamı dar olan Balkan 

basınının giderek büyümeye başladığını olumlu bir gelişme olarak 

kaydetmişti.
41

 Üçüncü Balkan Basın Konferansı’nın Ankara’da yapıl-

ması kararlaştırılırken, buradaki konferansa kadar merkez heyeti ve 

Millî Balkan Basın Komitelerinin alınan kararların uygulanmasını ta-

kip ederek hükûmetlerin azami ölçüde ilgi ve yardımlarını sağlamaya 

çalışmaları öngörülmüştü.
42

  

Konferansa katılan gazeteciler, Mora yarımadasıyla Patras bölge-

sinde incelemede bulunduktan sonra ülkelerine döneceklerdi. Alınan 

karar uyarınca, dört ülkenin ajans direktörleri konferansın bitimini 

takiben toplanarak ajanslar arasındaki işbirliğinin daha da artırılması 

konusunu görüşmüşlerdi. Bu konuda yine Atina’da ikinci bir toplantı 

daha yapılması söz konusuydu.
43

  

Konferans çalışmaları Türk kamuoyunda da olumlu yankı bul-

muştu. Muhittin Birgen’e göre, konferans Balkan ülkeleri arasında bir 

işbirliği oluşturmak adına önemliydi. Burada alınan kararlar, Balkan 

 

40
 “Balkan matbuat kongresi mühim kararlar verdi”, Akşam, 18 Şubat 1937, s. 1; 

“İkinci Balkan Basın konferansının vardığı müsbet neticeler”, Tan, 22 Şubat 1937, s. 

3. Ayrıca bkz., İskit, a.g.e, s. 288-290. 

41
 “Balkan antantı basın konferansı kapandı”, Ulus, 19 Şubat 1937, s. 5. 

42
 “Balkan Konseyi”, Haber, S 1832, 19 Şubat 1937, s. 2; “İkinci Balkan Basın konfe-

ransının vardığı müsbet neticeler”, Tan, 22 Şubat 1937, s. 3. 

43
 “Balkan Konseyi dün Akşam mesaisini bitirdi”, Son Posta, 18 Şubat 1937, s. 3; “Dört 

Balkan devleti ajans direktörlerinin içtimaı”, Cumhuriyet, 22 Şubat 1937, s. 3. 
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devletlerini birbirlerine daha çok yaklaştıracağından zaman içerisinde 

siyasi işbirliğinin yanına ekonomik işbirliği de eklenebilecekti.
44

 Bu-

nun yanı sıra, alınan kararların Balkan milletlerini birbirlerine tanıt-

mak açısından da faydalı olduğu vurgulanmıştı. Hükûmetlerin bu ka-

rarlar doğrultusunda, basına karşılıklı kolaylık göstermeyi prensip 

olarak kabul etmeleri halinde pratikte yaşanabilecek sorunların da 

önüne geçilebilecekti.
45

 Konferansta alınan karar gereğince, İstanbul 

radyosunda 16 Mayıs 1937’de saat 22.00-23.15 arasında bir Yunan ge-

cesi düzenlenmişti. Yayın süresince, önce Neşet Halil Atay tarafından 

Türk-Yunan dostluğu hakkında bir konferans verilmiş ardından Yu-

nan musiki konseri gerçekleştirilmişti.
46

  

Üçüncü Balkan Antantı Basın Konferansı: İstanbul (7-14 Nisan 

1938) 

Konferansın Açılışı ve Yapılan Çalışmalar 

İkinci Balkan Basın Konferansı’nda alınan karar gereğince 

üçüncü konferans Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacaktı. Ancak 

ikinci konferansta toplanma yeri Ankara olarak belirlenmesine karşın 

konferans İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Bu konferanstan aylar önce, 

1938 Mayıs’ında İstanbul’da uluslararası bir basın kongresi toplana-

cağı yönünde bir haber verilmişti. Balkan ülkeleri gazetecilerinin ka-

tılımıyla Yıldız Sarayı’nda toplanması planlanan ve ülke açısından bir 

ilk teşkil etmesi açısından büyük bir önem verilen bu kongreye dünya 

basın temsilcileri de davet edilecekti.
47

 Ancak sözü edilen kapsamlı 

uluslararası kongre gerçekleşmemiş ve nisan ayında İstanbul’da 

Üçüncü Balkan Antantı Basın Konferansı toplanmıştı. 7 Nisan 

1938’de Yıldız Sarayı’nda başlayacak konferanstan bir gün önce Yu-

nan ve Yugoslav heyetleri İstanbul’a gelirken, Romanya heyetinin de 

açılış sabahı gelmesi beklenmekteydi. İlk bilgilere göre konferansın 
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 Muhittin Birgen, “Atina konferansı”, Son Posta, 20 Şubat 1937, s. 2. 

45
 “Balkan Matbuatı”, Tan, 20 Şubat 1937, s. 5. 

46
 “İstanbul radyosunda Yunan gecesi”, Cumhuriyet, 12 Mayıs 1937, s. 3; “Radyo”, 

Cumhuriyet, 16 Mayıs 1937, s. 4. 

47
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saat 15.00’de başlaması, önceki konferansı açan Yunan heyeti başka-

nının kısa bir açıklamayla sözü Türk heyeti başkanı Yunus Nadi’ye bı-

rakması ve Yunus Nadi’nin konuşmasıyla konferansın açılması plan-

lanmıştı. Kendisinin ardından diğer heyet başkanları da kısa birer ko-

nuşma yapacak ve daha sonra siyasi, teknik ve kültür komisyonlarının 

başkanları seçilerek ilk günkü çalışmalar tamamlanacaktı.
48

 Konfe-

ransa katılacak Türk heyeti içerisinde, Türk Millî Komite Başkanı ve 

Muğla milletvekili Yunus Nadi heyet başkanı olarak bulunmaktaydı. 

Falih Rıfkı Atay ikinci başkan olarak belirlenirken, Basın Genel Direk-

törü Naci Kıcıman, Anadolu Ajansı Genel Direktörü Muvaffak Mene-

mencioğlu, Asım Us, Kâzım Şinasi, Reşat Nuri Darago, Naşid Hakkı, 

Mecdi Sadreddin, Ercümend Ekrem Talu, Ahmet Emin Yalman, 

Hakkı Tarık Us, Neşet Halil Atay, Abidin Daver, Nevzat Güven, İsmail 

Müştak Mayakon, Nadir Nadi, Orhan Rami, Selim Ragıp Emeç, Sedat 

Simavi ve Bayan Nazlı Osman diğer üyeler arasındaydı.
49

 

Konferans programına göre, 7 Nisan 1938 Perşembe günü saat 

15.00’de açılış toplantısı gerçekleştirildikten sonra ertesi gün 10.00’da 

komisyonlar toplanacak, 13.00’de Millî Türk Komitesi tarafından bir 

ziyafet verilecek ve 15.30’da komisyonların toplantısı devam edecekti. 

9 Nisan 1938 Cumartesi günü saat 10.00’da komisyonlar toplanacak, 

14.00’de Karaköy’den Yalova’ya hareket edilecek ve 20.00’de Yalova 

Oteli’nde yemek yenilecekti. 10 Nisan 1938 Pazar günü saat 12.00’de 

Yalova’dan Büyükada’ya hareket edilerek 13.30’da Büyükada Yat Ku-

lübü’nde yemek yenilecek ve 18.30’da İstanbul’a dönülecekti. 11 Ni-

san’daki komisyon toplantılarının ardından saat 15.30’da Resim Mü-

zesi ziyaret edilecek, ertesi sabahki toplantılardan sonra da saat 

14.30’da Tarih Sergisi ziyaret edilip 16.30’da Beylerbeyi Sarayı’nda 

çay ziyafeti yapılacaktı. 13 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da Top-

kapı Müzesi ziyaret edilecek, 15.30’da komisyonlar toplanacak ve 

 

48
 “Balkan iktisad konseyi ile Matbuat kongresi yarın açılıyor”, Akşam, 6 Nisan 1938, 

s. 1, 6; “Balkan iktisad konseyi ile matbuat kongresi bugün Yıldız sarayında açılıyor”, 
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20.30’da İstanbul Valisi tarafından bir ziyafet verilecekti. Konferans 

14 Nisan Perşembe günü saat 10.30’daki kapanış toplantısıyla sona 

erecekti.
50

  

Konferansın başlangıç aşamasında bir değerlendirme yapan İs-

mail Müştak Mayakon, Balkan camiasının geçmişe göre çok daha 

olumlu bakış açısına sahip kişiler tarafından yönetildiğini ileri sürerek 

konferansın bunun bir göstergesi olduğunu belirtmişti. Bu noktada 

Atatürk’ün liderlik vasfına vurgu yapmış ve konferansın da katkısıyla 

Balkan davasının devam edeceğini ifade etmişti.
51

 Başta Habeşistan
52

 

olmak üzere dünyanın büyük karışıklıklar içerisinde olduğunu kayde-

den Peyami Safa ise, Balkan ülkelerinin bu süreçte büyük bir devletin 

“gölgesine sığınma” politikasına başvurmanın anlamsız olduğunu göre-

rek bundan vazgeçtiklerini belirtmişti. Bu politika yerine Balkan bir-

liği anlayışı ortaya konmuş, ancak bu birliktelik birdenbire ortaya çık-

mayıp uzun yıllardan bu yana gelişen olay ve tecrübelerin ışığında 

meydana gelmişti. Bu noktadan hareketle Peyami Safa konferansın 

önemini: “Bugünkü Balkan Matbuat konferansında dört milletin sesi birleşi-

yor. Bu, yıllardan beri hazırlanmış harikulâde bir koro konseridir ve progra-

mında yalnız sulh şarkıları var” sözleriyle dile getirmişti.
53

  

Ercümend Ekrem Talu, Balkan basınının Balkan ittifakının hazır-

lanışında olduğu kadar gelişmesinde de büyük bir rolü olduğuna işa-

ret ederek ilk konferanstan bu yana çok faydalı işler yapıldığını belir-

tirken,
54

 Muhittin Birgen ise süreçteki eksikliğe dikkat çekmesinin ya-

nında somut önerilerde bulunmuştu. Basın Konferanslarının artık bir 

gelenek haline dönüştüğünü ve bu konferansların Balkan fikrinin 
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güçlenmesi adına çok olumlu olduğunu düşünen Birgen’e göre, bu-

radaki tek kusur uygulama aşamasında esas amaca tamamen uygun 

bir şekilde hareket edilememesi ve özellikle de Balkan basını arasında 

sıkı bir fikir ve siyaset birliğinin tam olarak kurulamamasıydı. Bu ek-

sikliğin uygulamaya yönelik olması nedeniyle giderilebilir olduğunu 

söyleyen Birgen, İstanbul’daki konferansın dünya politikasının değiş-

tiği bir ortamda toplanması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğuna 

işaret etmekteydi. Bu noktada değişmeyen ve günün koşullarında de-

ğişmemesi gereken en önemli unsur Balkan Antantı’ydı. Antant Bal-

kanlılık fikri adına çok olumlu bir işleve sahip olsa da, Balkan basını 

içerisinde yer alan bazı yanlış görüşlü kişiler Almanların Balkan sınır-

larına kadar gelmiş olmaları karşısında gereksiz bir şekilde tedirgin 

olup yardım aramaya çalışıyorlardı. Bu gelişme karşısında yapılması 

gereken yardım aramak değil millî sınırların değerini anlayarak hare-

ket etmekti.
55

  

Konferansın başlayacağı 7 Nisan günü öncesinde, heyetlerin yanı 

sıra Türk gazeteciler de İstanbul’da toplanmışlardı. Basın Konfe-

ransı’na gelen yabancı heyetler Pera Palas Oteli’nde misafir edilecek-

lerdi. Türk Millî Komitesi Başkanlığından yapılan açıklamayla da, 

konferansın açılış toplantısına tüm gazete mensuplarıyla aileleri davet 

edilmişti.
56

 Açılış günü saat 14.00’den itibaren Yıldız Sarayı’na gel-

meye başlayan misafir gazetecilerle Türk gazeteciler arasında bir süre 

görüşme olmuş ve 16.00’ya doğru heyet ve davetliler konferans salo-

nundaki yerlerini almaya başlamışlardı. Önceki konferansa başkanlık 

eden Yunan Millî Komitesi İkinci Başkanı Seferyadis, saat 16.20’de 

 

55
 Muhittin Birgen, “Balkan matbuatına Düşen vazifeler”, Son Posta, 7 Nisan 1938, s. 

2. Birgen’in sözünü ettiği Alman yayılmacılığı Nazi rejimiyle ilişkiliydi. 30 Ocak 

1933’te Hitler’in Başbakanlığa atanmasıyla iktidara gelen Nazi rejimi, Versay Barış 

Antlaşması’nın kısıtlayıcı hükümlerinden kurtularak Almanya sınırları dışında kalmış 

tüm Almanları birleştirmeyi amaçladığı gibi “hayat sahası” ilkesiyle yayılmacı bir politi-

kayı esas almıştı. Bu bağlamda hızlı bir şekilde silahlanılarak revizyonist bir dış politika 

izlenirken, 7 Mart 1936’da Ren bölgesi ve Üçüncü Balkan Basın Konferansı’ndan kısa 

bir süre önce 12 Mart 1938’de de Avusturya işgal edilmiş ve Almanya ile Avusturya’nın 

birleştiği açıklanmıştı. (Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2001), 6. Basım, Der Yay., 

İstanbul, 2006, s. 620-622, 629; Sander, a.g.e., s. 43-47, 56-58.)  

56
 “Bugün iki Balkan kongresi merasimle açılıyor”, Cumhuriyet, 7 Nisan 1938, s. 1, 5. 



 BALKAN ANTANTI BASIN KONFERANSLARI 2095 

 

kürsüye gelerek kısa bir konuşma yapmış ve merkez komitesinin gö-

revlerini Türk Millî Komitesi Başkanı Yunus Nadi’ye devretmişti. 

Kâtiplik görevlerini ise Ercümend Ekrem Talu ile Bayan Nazlı Osman 

üstlenmişlerdi. Yunus Nadi Fransızca yaptığı açılış konuşmasında, 

Balkan Antantı’nı büyük bir ideal olarak tanımlamış ve ülkeler açısın-

dan dördüncü bir güç olarak görülen basının önemini vurgulayarak 

Balkan Basın Birliği’nin Antant’ı destekleyen tavrına dikkat çekmişti. 

Bu konferans, Atina’daki konferansta alınan kararlara yenilerini ekle-

yerek birliğin amacı doğrultusunda çalışacaktı. İkinci konuşmayı ya-

pan Seferyadis Basın Birliği’nin çok önemli bir görev üstlendiğine dik-

kat çekerken, Romanya heyeti adına söz alan Dragu Balkan ülkeleri 

arasındaki dayanışmaya vurgu yapmış, Yugoslav heyeti başkanı Yova-

noviç de Balkan birliğinin önemine değinmesinin yanında Tür-

kiye’nin Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği ilerlemeye yönelik tak-

dirlerini sunmuştu. Açılış konuşmalarının ardından söz alan Türk he-

yetinden Ercümend Ekrem Talu, Atina’daki konferansa başkanlık 

eden ve daha sonra hayatını kaybeden Etnos gazetesi müdürünü ana-

rak kaybından duydukları üzüntüyü belirtmiş ve kendisinin hatırasına 

bir dakikalık saygı duruşu yapılmasını teklif etmişti. Bu teklif üzerine 

dinleyiciler bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuşlardı.
57

  

Daha sonra Millî Yunan Komitesi ikinci başkanının, konferansa 

katılan ülkelerin devlet başkanlarına saygı telgrafları gönderilmesi yö-

nündeki teklifi alkışlarla kabul edilmişti. Aynı şekilde, başkanlığa su-

nulan önergeler arasında yer alan Balkan heyetleri başkanlarının kon-

ferans fahri başkanı olması yönündeki teklif de alkışlarla kabul edil-

mişti. Bu gelişmeleri takiben, komisyonların oluşturulmasına yönelik 

Türk heyeti üyesi Neşet Halil tarafından yapılan öneri uygun buluna-

rak Yugoslav heyeti başkanı siyasi komisyon, Yunan heyeti başkanı 

teknik komisyon ve Rumen heyeti başkanı kültürel komisyon başkan-

lığına getirilmişti. Bunun ardından Yunus Nadi, oturuma 10 dakika 
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ara vermiş ve aranın ardından üç komisyon ayrı ayrı toplanarak bir-

birleriyle tanışmıştı. Ancak saatin geç olduğu dikkate alınarak çalışma-

ların ertesi gün devam edeceği açıklanmış, bunun üzerine komisyon-

lar çalışma yöntemlerini belirleyip dağılmışlardı. Seçilen komisyonlar 

içerisinde Türk üyeler de önemli görevler üstlenmişlerdi. Buna göre 

siyasi komisyon içerisinde Falih Rıfkı Atay, Ercümend Ekrem Talu, 

Naşid Hakkı, Ahmet Emin Yalman, Abidin Daver ve Nadir Nadi yer 

almaktaydı. Teknik komisyon içerisinde Muvaffak Menemencioğlu, 

Selim Ragıp Emeç, Hakkı Tarık Us, Orhan Rami, Sedat Simavi ve 

Mecdi Sadreddin bulunurken, kültür komisyonu içerisinde Vâlâ Nu-

rettin, Asım Us, Neşet Halil, Nevzat Güven ve İsmail Müştak Mayakon 

görev almıştı.
58

  

Bu aşamada Yunan Basın Birliği Başkanı Zarifis ile görüşen bir 

Türk gazeteci, Yunanlı gazetecilerin kendi birliklerinden ne gibi fay-

dalar temin ettiklerini öğrenmek istemişti. Zarifis’in verdiği bilgiler bu 

alanda Yunanistan’ın önemli bir aşama kaydettiğini ortaya koyarken, 

bu açıklamaya tanık olan Bulgar üye de kendi ülkelerinde benzer bir 

cemiyetin olduğunu söylemişti. Görüşmeyi gerçekleştiren Türk gaze-

teci, kendilerinin bu haklardan yoksun olduklarını ve sadece öldükleri 

zaman cenazelerine çelenk gönderildiğini açıklayamamakla birlikte 

kendilerininki de dâhil olmak üzere yakın gelecekte meslek birlikleri-

nin meydana getirileceğine yönelik inancını dile getirmişti.
59

  

Bu süreçte Yugoslavya ve Yunanistan basınında konferansın öne-

mine dikkat çeken yazılar kaleme alınırken,
60

 Nadir Nadi de milletle-

rin birbirlerini tanıyıp sevmeleri açısından basının önemine işaret et-

mişti. Bu bağlamda Balkan Antantı’nın gereklilik ve önemini ilk anla-

yıp ifade etmeye çalışanlar arasında Balkanlı gazetecilerin olması övü-

nülecek bir durumdu ve konferans Antant’ın devamlılığı ve gelişimi 

açısından olumlu bir rol üstlenecekti. Basın özgürlüğü konusuna da 

 

58
 “Kongrenin faaliyeti”, Cumhuriyet, 8 Nisan 1938, s. 8; “Balkan ekonomik konseyi 

ve Balkan basın konferansı İstanbulda toplandı”, Ulus, 8 Nisan 1938, s. 7. 

59
 F. Tanur, “Darısı başımıza…”, Akşam, 8 Nisan 1938, s. 2. 

60
 “Balkan Ekonomi Konseyi ve matbuat konferansında”, Son Posta, 9 Nisan 1938, s. 

11. 
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değinen Nadi’ye göre, Balkan ülkelerinde bazı Batı Avrupa demokra-

silerine zarar veren anarşinin olmaması basın özgürlüğü bulunmadığı 

anlamına gelmezdi. Balkan basınını akıl, mantık ve yurt sevgisi ilkeleri 

kontrol ettiğinden yabancı ideolojiler Balkan devletleri açısından za-

rarlıydı.
61

 Asım Us da, Balkan Antantı’nın oluşmasında değilse bile ge-

lişiminde basın mensuplarının önemli bir yeri olduğu görüşündeydi. 

Bunun sebebi, Antant’a dâhil ülkelerdeki tüm gazetecilerin kendi millî 

menfaatlerini Antant kapsamında görmeleriydi. Basın Birliği’nin bir 

başka önemi de, Antant’a üye ülke gazetecilerini bir araya getirerek 

tanışmalarına zemin hazırlamasıydı.
62

  

Konferansın ikinci günü öğleye kadar süren komisyonlar toplan-

tısında, ikinci başkan ve raportörler belirlenmiş, önceki yıldan bu yana 

yapılanlar hakkında millî büroların raporları okunmuş ve gelecek yıl 

yapılacakları belirlemek üzere komisyonlar arasından heyetler seçil-

mişti. Nadir Nadi tarafından okunan Türk heyetinin raporunda, 

Atina’daki konferanstaki karar gereğince Balkan birliği lehine Türk 

gazetelerinde yapılan yayın hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, birçok 

Türk gazetecinin Balkan ülkelerini ziyaret ederek makaleler yazdığına 

değinilmiş ve İstanbul radyosunda Balkan gecelerinin düzenlendiği 

ifade edilmişti. Ayrıca bir Balkan filmi hazırlamak üzere çalışma yürü-

tüldüğü bilgisi paylaşılmıştı. Yugoslav heyetinin raporunda da benzer 

bir şekilde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verilirken, Yunan 

heyeti raporun hazır olmadığı gerekçesiyle şifahi açıklamada bulun-

muş, Rumen heyeti başkanı da rapor o güne yetişmediğinden açıkla-

manın ertesi günkü toplantıda yapılacağını söylemişti.
63

  

 

61
 Nadir Nadi, “Balkan Antantı ve Balkan matbuatı”, Cumhuriyet, 8 Nisan 1938, s. 1, 

5. 

62
 Asım Us, “Balkan basın birliği”, Kurun, 8 Nisan 1938, s. 1, 6. Ahmet Emin Yalman 

ise, “Balkan gazetelerinin baş vazifesi, tam istiklâl azim ve iradesinin müşterek bir bekçisi kal-
maktır” tespitini yapmış ve konferanslarda atılacak adımlardaki nihai hedefin bu ortak 

görevi başarmak olduğunu söylemişti. (Ahmet Emin Yalman, “Balkanlarda Müşterek 

İrade”, Tan, 8 Nisan 1938, s. 10.) 
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 “Balkanlılar arasında tesanüdü takviye için tedbirler”, Akşam, 9 Nisan 1938, s. 1; 

“Balkan komitelerinin dünkü çalışmaları”, Cumhuriyet, 9 Nisan 1938, s. 7. 
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Komisyonların görüştüğü konular arasında gelecekte yapılması 

gerekenler önemli bir başlıktı. Bu kapsamda dört Balkan ülkesinin di-

liyle çıkarılması öngörülen gazete konusu görüşülmüş ve Balkan olay-

larını diğer ülkelere de yansıtabilmek amacıyla bu gazetenin Fransızca 

çıkarılması düşünülmüştü. 15 günlük ya da aylık olarak yayımlanması 

planlanan gazete için gerekli olan maddi ve manevi yardım dört devlet 

tarafından sağlanacak ve bu gazete sayesinde komşu devletlerin bir-

birlerine yönelik gelişmeleri başkalarından öğrenmek gibi bir mantık-

sızlık ortadan kalkacaktı. Bu konuda gazetelerin dışındaki yayın araç-

ları da dikkate alındığından, ülke içerisindeki olayları konu alan film-

ler karşılıklı olarak gösterilecek ve radyolarda komşu ülkelerin dille-

riyle yayın yapılacaktı. Bunların yanı sıra sanatçılar ülkeler arasında 

dolaşacak, Avrupa dillerine tercüme edilecek derecede önem kazanan 

Balkan eserleri Balkan ülkelerinin dillerine de çevrilecek ve pasaport 

ve vize masraflarının azaltılması için adımlar atılacaktı. Atina Ajansı 

müdürünün verdiği bilgiler, bu maddelerden bir kısmının daha o 

günden hayata geçtiğini göstermekteydi. Buna göre, birçok Türk sa-

natçısı Yunanistan’a geldiği gibi Türkiye’de de Yunan sanatıyla bir 

bağlantı kurulmuştu.
64

  

İkinci gün çalışmalarının ardından Türk Millî Komitesi Be-

yoğlu’nda bir ziyafet vermişti. Ziyafetin sonunda Yunus Nadi bir ko-

nuşma yaparken diğer üç devletin temsilcileri de memnuniyetlerini 

ifade etmişlerdi. Bu resmî açıklamalardan sonra, Romanya heyeti üye-

lerinden ve Osmanlı Devleti döneminde Nafıa Nazırlığı yapmış olan 

Basarya bir konuşma yaparak Balkanların öneminden söz etmiş ve 

Türkiye’nin gerçekleştirdiği değişimin değerine işaret etmişti.
65

  

Konferansın üçüncü günü olan 9 Nisan Cumartesi sabahı yapıla-

cak komisyon toplantılarının ardından öğleden sonra ile pazar günü 

gezilere ayrılmıştı. Bu çerçevede konferansa katılan heyetler cumar-

tesi öğleden sonra Kalamış gemisiyle Yalova’ya gitmişlerdi. Geceyi 
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 “Balkanlılar arasında tesanüd”, Akşam, 9 Nisan 1938, s. 13. 

65
 “Konsey Çalışmaları”, Tan, 9 Nisan 1938, s. 1, 10. 
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Termal Otel’de geçiren misafirler için 110 kişilik büyük bir ziyafet ve-

rilmişti. Yalova’nın ardından Büyükada’ya geçen misafirler havanın 

güzel olması nedeniyle Yat Kulübü’ne yürüyerek gitmişlerdi. Burada 

verilen ve büyük bir beğeniyle karşılanan ziyafetin ardından konuşan 

Ercümend Ekrem Talu adaların tarihteki rolünü özetlemiş, Osmanlı 

dönemi nazırlarından Rumen üye Basarya ise anılarından bahsettik-

ten sonra yeni rejimden övgüyle söz etmişti. Daha sonra arabalarla 

büyük bir ada turu yapılmış ve ardından misafirler İstanbul’daki otel-

lerine dönmüşlerdi.
66

  

Bu süreçte devam eden komisyon çalışmalarında da önemli karar-

lar söz konusuydu. Verilen bilgiye göre, Atina’daki konferansta kabul 

edilen basın ataşeleri kurulması maddesini Yugoslavya ve Romanya 

uygulamaya sokarken, Türkiye ve Yunanistan da o yıl içerisinde Bal-

kan merkezlerine basın ataşelerini göndereceklerdi. Komisyonlarda, 

Balkan ülkeleri tarihlerinin her Balkan dilinde bastırılarak kamuoyla-

rında okunması görüşü öne çıktığı gibi Balkan dillerinde sözlükler ha-

zırlanması kararlaştırılmıştı. Yunanca-Türkçe sözlüğün gelecek yıl çı-

karılması için Ercümend Ekrem Talu başkanlığında bir heyet çalışa-

caktı. Bunların dışında, Balkan gazetecilerinin telefondan daha fazla 

yararlanabilmeleri amacıyla basın telefon ücretlerinin daha da azaltıl-

masının ilgili devletlerce sağlanması, ülkelerin millî bayram günle-

rinde karşılıklı olarak anma gerçekleştirilmesi ve yetişen nesli dostane 

duygularla donatabilmek için ders kitaplarının gözden geçirilerek 

düşmanlık telkin eden bölümlerin çıkarılması da dikkat çeken başlık-

lar arasındaydı.
67
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 “Balkanlı misafirler dün Yalovayı ziyaret ettiler”, Akşam, 10 Nisan 1938, s. 1, 4; 

“Balkanlı misafirlerimiz dün Büyükadayı gezdiler”, Akşam, 11 Nisan 1938, s. 1, 7. Bu 
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okuyucularına aktarmıştı. (Vâ-Nû, “Nikola Baba anlatıyor”, Akşam, 11 Nisan 1938, s. 

3, 10.) 
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Gezilerin tamamlanmasıyla birlikte komisyonlar 11 Nisan sabahı 

saat 10.00’da tekrar toplanarak çalışmalarına devam etmişlerdi. Öğle-

den sonra otomobillerle şehirde gezinti yapılmış ve saat 16.00’da Dol-

mabahçe Sarayı’ndaki Resim ve Heykel Müzesi ziyaret edilmişti.
68

 Bu 

aşamada bir değerlendirme yapan Yaşar Nabi, Basın Konferansı’nın 

Balkan birliği fikrinin politik düzeyde kalmayıp pratik alana aktarıl-

masına hizmet ettiğini belirtmiş ve Antant açısından önemli gördüğü 

bir noktaya değinmişti. Buna göre, Antant içerisinde yer alan ülkele-

rin zamanında Osmanlı İmparatorluğu’yla bağlantıları söz konusuydu 

ve bu durumu o günkü birlik adına değil de geçmişteki ayrılık adına 

hatırlamak doğru değildi. Bu bağlamda bazı ülkelerde kimi yıldönüm-

lerinin ısrarlı bir şekilde törenlerle ve oldukça geniş bir yayın politika-

sıyla kutlanmasının Balkan birliğinin geleceği adına olumsuz oldu-

ğunu öne süren Yaşar Nabi, dört Balkan ülkesinin geriye dönük 

olumsuz hatırlatmalarda bulunmaması gerektiği kanısındaydı.
69

  

Komisyon üyeleri, 12 Nisan günü saat 10.00’da Yıldız Sarayı’nda 

toplantılarına devam etmiş ve öğle yemeğini Perapalas Oteli’nde ye-

mişlerdi. Daha sonra saat 15.30’da Dolmabahçe Sarayı’ndaki Tarih 

Müzesi gezilmiş ve burada Ercümend Ekrem Talu tarafından kendi-

lerine belgeler eşliğinde Türk tarih tezi açıklanmıştı. Saat 16.30’a 

doğru Saray rıhtımına yanaşan gemiyle Boğaz’da bir gezinti yapan 

üyeler program gereğince Beylerbeyi Sarayı’na gitmişlerdi. Bu özel 

ziyaret nedeniyle Saray’ın bütün salonları açılmıştı. Bu ziyaretin ar-

dından misafirler, saat 19.00’a doğru aynı gemiyle Tophane rıhtımına 

geçerek otomobillerle otellerine dönmüş ve aynı gece Taksim’deki Ro-

manya Konsolosluğunda düzenlenen bir suareye katılmışlardı. 12 Ni-

san sabahı yapılan çalışmayla birlikte komisyonlar görüşmelerini ta-

mamlamış ve sıra iş raporlarının hazırlanmasına gelmişti. Bu toplan-

tıda öne çıkan kararlara göre, Yunanistan’dan Edirne’ye getirilen te-

lefon hattı Türkiye içlerine kadar uzatılacak ve böylece Avrupa ile iki 
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telefon hattı oluşturulacaktı. Gazeteci olmayanların bu sıfatı kullana-

mamaları için seyahat halindeki gazetecilere resmî belgeler verilecekti. 

Bu toplantıda alınan bir karar da, sonraki konferansın Balkan An-

tantı’nın 1939 Şubat’ında gerçekleştirilecek toplantısı sırasında yapıl-

masıydı.
70

  

13 Nisan sabahı Topkapı Sarayı’nı gezen üyeler saat 15.00’de ça-

lışmalarına devam etmiş, akşam 20.30’da İstanbul Valisi ve Belediye 

Başkanı Muhittin Üstündağ tarafından verilen ziyafete ve ardından 

gerçekleştirilen suareye katılmışlardı. Ziyafetin sonunda konuşan Mu-

hittin Üstündağ Balkanlılarla Türklerin benzerliklerine değinirken, 

Yugoslavya Basın Genel Müdürü Balkan basını adına konuşarak 

olumlu düşüncelerini aktarmıştı. Alkışlarla karşılanan bu konuşmala-

rın ardından dört Balkan ülkesinin millî marşları çalınmış ve suare geç 

vakte kadar olumlu bir hava içerisinde devam etmişti.
71

  

Konferansın Kapanışı ve Alınan Kararlar 

Üçüncü Balkan Basın Konferansı’nın son toplantısı 14 Haziran 

1938’de saat 11.00’de Yunus Nadi’nin başkanlığında yapılmıştı. Kon-

feransın son toplantısına yönelik bir izlenimde: “Muhtelif milletlere men-

sup murahhaslar, birbirlerile o kadar anlaşmış, kaynaşmış vaziyette idiler ki, 

onları tek bir millet halinde görmemeye imkân yoktu” denilerek ortak heye-

cana vurgu yapılmıştı.
72

 Toplantıda, önce konferansın ilk toplantısına 

ait eski zabıt okunarak kabul edilmiş, daha sonra konferans nedeniyle 

Balkan ülkeleri yöneticilerinden gelen telgraflar sırasıyla okunmuştu. 
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Ardından da, Ercümend Ekrem Talu tarafından siyasi komisyonun 

kabul ettiği dilekler açıklanmıştı. Burada öncelikle, Atina’da kabul edi-

len basın ataşeleri tayin edilmesi dileğinin Yugoslavya ve Romanya ta-

rafından hayata geçirilmesinin komisyon tarafından memnuniyetle 

karşılandığı ve Türkiye ve Yunanistan’ın da bütçe imkânları uygun 

olur olmaz bu ülkeleri takip edecekleri vurgulanmıştı. Bunun dışında, 

millî komitelerin görevlerini daha verimli bir şekilde yapabilmeleri 

için daha sık toplanmaları gerektiği ifade edilmiş ve ilköğretime ait 

ders kitaplarından dört ülkenin dostluğuna zarar verecek yazıların çı-

karılıp dostluğu artıracak olanların konulması için ilgili makama baş-

vurulması uygun görülmüştü. Komşuların birbirlerini iyice tanımala-

rını sağlamak için de, Türk Tarih Kurumu ile diğer ülkelerdeki eşde-

ğer kurumların milletlerinin tarih ve uygarlığına yönelik yazacakları 

bir tarih kitabının dört dilde bastırılması kabul edilmişti. Ayrıca komis-

yon, dört Balkan ülkesini tek tek ya da ortak bir şekilde ilgilendiren 

konular hakkında Balkan gazetelerinin dayanışmasını bir kez daha or-

taya koymuştu. Bunun en somut örneği Hatay konusuydu. Komisyon 

üyeleri, Ercümend Ekrem Talu’nun Hatay konusundaki açıklamala-

rını dinlemiş ve bu konuda Türkiye’ye destek olacaklarını söylemiş-

lerdi.
73

  

Daha sonra okunan teknik komisyon raporunun başında, Balkan 

ajanslarının Balkan ülkelerine ait haberleri birbirlerine verme konu-

sunda yapacakları hizmet hatırlatıldıktan sonra, önceki yıl alınan ka-

rar gereğince Yunan Avala Ajansı’nın bir yıl içerisinde diğer Balkan 
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çinde yeni bir İsviçre doğdu, 4 Balkan devleti bu İsviçrenin 4 kantonudur”, Akşam, 

15 Nisan 1938, s. 1, 6; “Parlak netice”, Cumhuriyet, 15 Nisan 1938, s. 1,6; Tüylü, 

a.g.e., s. 167. O dönemde Hatay konusu, Türkiye ile Suriye’nin mandater devleti olan 

Fransa arasında önemli bir sorun teşkil etmekteydi. Konferansın düzenlendiği sırada, 

1937 yılında varılan mutabakat gereğince Hatay’da seçimlerin yapılması gündemde 

olmakla birlikte bu konuda da Fransa ile çeşitli anlaşmazlıklar söz konusuydu. Bu ne-

denle, Basın Konferansı’nda ortaya konan desteğin Türkiye açısından önem taşıdığını 

söylemek mümkündür. Hatay konusundaki bu gelişmeler için bkz., Adil Dağıstan-

Adnan Sofuoğlu, İşgalden Katılıma Hatay-Atatürk’ün Dış Politika Zaferi, Phoneix 

Yayınevi, Ankara, 2008, s. 39-80; Figen Atabey, “Hatay’ın Anavatana Katılma Süreci”, 

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, C 4, S 7, Temmuz 2015, s. 194-197. 



 BALKAN ANTANTI BASIN KONFERANSLARI 2103 

 

ülkelerine 200.000 kelimelik haber verdiği belirtilmişti. Komisyonda 

kabul edilen öncelikli karar ise, dört millî komitenin özellikle gazete-

cilerin emeklilik haklarıyla sahip oldukları ayrıcalıklar hakkında rapor 

hazırlamaları ve bu raporun gelecek konferansın gündemine alınarak 

teknik komisyon tarafından incelenmesi yönündeydi. Bunun dışında, 

Antant ülkeleri arasında doğru telefon hatlarının kurulmasıyla dört 

başkent arasında özel görüşme saatlerinin belirlenmesi öngörülmüştü. 

Bu konuda, ilgili makamların basın görüşmeleri için sabahları saat 

11.00-12.00 arasını ve akşamları da saat 20.00’yi tercih etmeleri özel-

likle rica edilmişti. Balkan kamuoyunun, Balkan konuları hakkında 

bir an önce doğru haberler alabilmesi için de dört ülke ajanslarıyla 

gazete özel muhabirlerinin telgraflarına öncelikli olarak yer verilmesi 

gereği kabul edilmişti. Bu çerçevede gazetelerin dikkatini çekmek için 

Balkan haberlerinin özel bir renkte kâğıt üzerine basılması ve Balkan 

ülkeleri arasındaki telgraflara yönelik %30’luk indirimin gazete telg-

raflarına da uygulanması istenmişti. Ayrıca radyo yayınlarından söz 

edilerek, Belgrad radyosunun Balkan dilleriyle haber verme konu-

sunda yaptığı hizmetin takdirle karşılandığı belirtilmişti. Yunan dele-

gesi de Atina radyosunun yakında yayına başlayacağını söyleyerek, 

Başbakan Celal Bayar’ın Atina’yı ziyareti sırasında Türk ve Yunan 

Başbakanlarının yapacakları konuşmaların radyoda Balkan dilleriyle 

verileceğini ve ayrıca dört Balkan ülkesinin diliyle yayın yapılacağını 

açıklamıştı.
74

  

Raportör Reşat Nuri Darago tarafından paylaşılan kültür komis-

yonu raporundaysa, bu alandaki son bir yıllık çalışmaların arzu edilen 

düzeyde olmadığı açıklanmıştı. Millî komiteler iyi niyetli olmalarına 

karşın istenen düzeyde bir çalışma gerçekleştirememişlerdi. Bunun en 

somut örneği, her millî komitenin yayımlamasına karar verilen Balkan 
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 BCA, Fon Kodu 30-10-0-0, Yer No 227-530-17, Tarih 18.04.1938, Ek 2; “Boğazi-
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dergilerinin halen faaliyete geçmemesiydi.
75

 Komisyonda alınan ka-

rarlara göre, Basın Konferansı’nın resmî organı yerine geçecek olan 

ve Atina’daki konferansta da dile getirilen bir dergi çıkarılması gerek-

liydi. Bunun yanı sıra, her millî komite meslekten yetişme 9-15 gaze-

teciden oluşacak bir grup seçecek ve bu kişiler üç ila beş kişiden oluşan 

üç ekibe ayrılacaklardı. Bu ekipler üç yıl içerisinde görgülerini artır-

mak için Balkan Antantı ülkelerini dolaşacaklardı. Komisyonda ayrıca 

iktisadi, toplumsal ve kültürel haber ve makalelerin değişimi kararlaş-

tırılmıştı. Bunun için, her Balkan ülkesinin millî komitesi ilgili haber 

ve makaleleri Fransızca, Almanca, İngilizce ya da İtalyanca dillerine 

tercüme edilmiş olarak diğer millî komitelere gönderecek, komiteler 

de bunları gazeteler arasında dağıtacaklardı. Balkan Antantı’na yöne-

lik bir film senaryosu oluşturulması da öneriler arasındaydı. Bu film 

için her millî komite bir yarışma açacak ve gönderilen senaryolardan 

ikisini seçecekti. Böylece dört Balkan ülkesinde sekiz senaryo toplana-

cak ve bunlardan en iyisi ortak bir Balkan komitesi tarafından belirle-

nerek masrafları dört ülkenin paylaşmasıyla bir filme dönüştürüle-

cekti. Çekilmesi planlanan film dört Balkan dilinde olacaktı.
76

  

Son toplantıda üç komisyonun aldığı bu kararlar kabul edildikten 

sonra ilk konuşmayı yapan Yunan heyeti başkanı Seferyadis, basının 

Balkan milletleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek konusunda 

üstlendiği önemli role değindikten sonra Atatürk Türkiye’sinden öv-

güyle söz etmişti. Daha sonra söz alan Rumen heyeti başkanı Nasta da, 

konferansın önemiyle Balkan basınının Balkanlar’daki rolünü öne çı-

karmış ve İstanbul’a yönelik hayranlığını dile getirmişti. Üçüncü ola-

rak konuşan Yugoslav heyeti başkanı Yovanoniç, konferansın ve Bal-

kan basınının değerini vurgulayarak İstanbul’dan daha güçlü bir 

ümitle ayrıldığını söylemişti. Balkan birliğini yeni bir İsviçre’nin do-

ğuşu ve dört Balkan ülkesini de onun dört kantonu olarak tanımlayan 
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 “Balkan Basın Birliği Çalışmalarını Bitirdi”, Tan, 15 Nisan 1938, s. 7. 
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Yovanoviç, bu nedenle Hatay konusunu da sadece Türklerin değil 

tüm birlik ülkelerinin meselesi olarak görmekteydi. Bu sözleri uzun 

süre alkışlanan Yovanoviç, konuşmasının sonunda Türkiye’nin her 

alanda gerçekleştirdiği ilerlemeye değinmişti. Son konuşmayı yapan 

konferans başkanı Yunus Nadi, komisyon raporlarının önemine 

vurgu yaparak umumi heyetin bu teklifleri makul görüp kabul etme-

sinden duyduğu memnuniyeti paylaşmış ve elde edilen sonucun ülke-

ler arasındaki kardeşliği bir kat daha güçlendirdiğini ifade etmişti. 

Ona göre bu bağ gelecekte de devam edecekti. Bu konuşmalarla bir-

likte konferans resmî olarak kapanırken, bir sonraki toplantının gele-

cek yıl Bükreş’te yapılması öngörülmüş ve üyeler ülkelerine dönmeye 

başlamışlardı.
77

  

Bu süreçte Atatürk, kendisine yönelik ilgiden dolayı teşekkürle-

rini sunup konferansa başarılar dileyen bir telgraf gönderirken, üye-

lerle Dâhiliye Vekâleti arasında da karşılıklı iyi niyet telgrafları iletil-

mişti.
78

 Bunun dışında, Yovanoviç’in İsviçre benzetmesi ve Hatay ko-

nusu üzerinden konferansın önemine yönelik birçok görüş dile geti-

rilmişti. Bu bağlamda Yunus Nadi, Balkan Antantı’nın yarattığı 

olumlu etkiye değinerek
79

 bu konuyu Hatay üzerinden somutlaştır-

mıştı. Ona göre siyasi komisyonun, Hatay davasının tüm Balkan basını 

tarafından savunulması kararını vererek bunu konferans umumi he-

yetine sunulacak rapora koyması ve bu kararın umumi heyet tarafın-

dan alkışlarla kabul edilmesi Balkan Antantı’nın önemini ve gelecekte 

ne denli kayda değer bir rol oynayabileceğini göstermekteydi.
80

 Yu-

goslav delegenin benzetmesini öne çıkaran Nizamettin Nazif de, bu 

tespitten hareketle Balkan birliğinin Ege ile Marmara’yı tek bir deniz 
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haline getirebileceğini söylemişti. Basın Konferansı’ndaki delegelerin 

görüşlerinin hükûmetlerin resmî görüşleri olmadığı haklı olarak öne 

sürülebilirse de, bu kişilerin kamuoylarını etkileyebilecek nitelikte ol-

dukları unutulmamalıydı.
81

 Benzer düşünceleri paylaşan Asım Us’a 

göre, Yugoslav meslektaşının söyledikleri Balkan basını arasındaki 

güçlü bağı ortaya koymaktaydı ve o gün için Balkanlar’da fiili değilse 

bile manevi açıdan bir İsviçre’nin doğduğunu kabul etmek gere-

kirdi.
82

 Bu konuyu gündeme taşıyanlardan biri de Ahmet Emin Yal-

man’dı. Yalman’a göre, bir önceki konferansta Balkan Federasyonu 

düşüncesini ortaya atmak herkese büyük bir cüret gibi gelmesine kar-

şın Yovanoviç bu son konferansta dört Balkan ülkesini İsviçre’nin dört 

kantonu olarak tanımlamıştı. Bu tanımın dikkate değer yönü bir Yu-

goslav tarafından ortaya atılmasıydı. Zira Yugoslavya, birçok ülkeyle 

bağlantısı olan önemli bir devlet konumundayken Yovanoviç de ülke-

nin en önemli gazetecilerinden biri olmasının yanı sıra Avala 

Ajansı’nın yöneticiliğini yürütmekteydi. Yalman o gün için bir rüya 

olarak görülse de, iç ve dış gelişmelerin bu düşünceyi sanılandan daha 

az bir zamanda gerçekliğe dönüştürebileceği kanısındaydı.
83

  

Bu görüşlere karşılık, yaşanan bazı sorunlara işaret edip çeşitli 

öneriler getiren yaklaşımlar da söz konusuydu. Vreme gazetesinde si-

yaset yazarı olan Svetovski, Balkan Antantı’nı hayati değeri olan bir 

gelişme olarak tanımlayarak gazetecilerin bu ideali kökleştirmek için 

bütün gayretlerini göstermelerine rağmen, Balkan ülkelerindeki olay-

ların yakından izlenememesi nedeniyle basının bu ideale çok az yer 

ayırabildiğini söylemişti. Dolayısıyla bu eksiklik bir an önce giderilerek 

Balkan ülkelerinde her devletin basın muhabirleri bulunmalıydı. Bu-

nun dışında, Balkan ülkelerindeki edebi gelişmelerin izlenmesinde de 
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yetersizlik söz konusuydu. Konferansta ortaya atılan Balkan dergisi çı-

karılması fikrini gerekli görmeyen Svetovski, bunun yerine tüm halka 

nüfuz eden geniş bir basın çalışmasına ihtiyaç olduğu düşüncesin-

deydi.
84

  

Konferans aracılığıyla gündeme getirilen bir konu da Türk bası-

nının teşkilatlanmasına ilişkindi. Yunan heyeti başkanı Zarifis’in açık-

lamasından hareketle Asım Us, İstanbul’daki konferans anısına bir pul 

çıkarılarak bunun gelirinin Türk basın teşkilatına verilebileceğini 

ifade etmişti. Bu süreçte, Dâhiliye Vekâleti tarafından bir basın birliği 

projesi hazırlanmış olmakla beraber bu teşkilatın sağlıklı bir şekilde 

çalışabilmesi için parası olması gerekliydi. Ancak mevcut proje bu ko-

nuda zayıf kaldığından tasarı kanunlaşsa bile maddi yetersizlik teşki-

latın elini zayıflatacaktı. Bu nedenle, basın teşkilatı kurulurken onu 

güçlü kılacak gelir kaynaklarının ihmal edilmemesi gerektiğini kayde-

den Asım Us, çıkarılacak pul sayesinde önemli bir gelir elde edilebile-

ceği ve bunun da teşkilat açısından güçlü bir başlangıç sermayesi ola-

bileceğini vurgulamıştı.
85

  

Üçüncü Balkan Basın Konferansı’nın ardından Başbakan Celal 

Bayar bir Balkan ziyaretinde bulunmuştu. Atina’yı ziyareti sırasında, 

heyette yer alan Türk gazeteciler İkinci Balkan Basın Konferansı Baş-

kanı Spiros Nikolopulos’un mezarına giderek çelenkler koymuşlardı. 
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Bu sırada Ercümend Ekrem Talu, Nikolopulos’un Türk-Yunan ya-

kınlaşmasına yaptığı büyük hizmetleri belirten bir konuşma gerçekleş-

tirmişti.
86

 Bu aşamada bir yazı kaleme alan Yunus Nadi, Balkan An-

tantı’nın geleceği açısından Basın Konferansı’ndaki önerilerden daha 

ileri adımlar atmak gerektiğini öne sürmüştü. Bu çerçevede, müttefik 

ülkelerdeki üniversitelerin hoca ve öğrenci ilişkileri çok sıkı bir şekilde 

kurulmalı ve bunun için her yıl en az 20-30 öğrenci diğer ülkelerin 

üniversitelerinde eğitim almalıydı. Aynı şekilde güzel sanatlar alanın-

daki ilişki de önem arz ederken, ülkeler arasındaki gidiş gelişleri ko-

laylaştırmak amacıyla pasaport sisteminin kaldırılması düşünülebi-

lirdi.
87

 Yunus Nadi, Celal Bayar’ın Yugoslavya ziyareti sırasında yap-

tığı değerlendirmede ise İstanbul’daki Basın Birliği Konferansı’nda 

Yugoslav meslektaşının önderliğiyle Hatay davasının tüm Balkanlıla-

rın davası sayıldığını hatırlatarak, bu gelişmenin Balkanlılar arasın-

daki dostluk bağının ne denli güçlü olduğunu ortaya koyduğunu be-

lirtmişti.
88

  

Bu aşamadaki bir diğer önemli gelişme, Asım Us’un sözünü ettiği 

basın birliği kanununun kabul edilmesiydi. TBMM’ye, 13 Mayıs 

1937’de sunulan tasarı üzerinden bir yıl geçtikten sonra 28 Haziran 

1938’de kabul edilmişti. Tasarıda, Birinci Balkan Basın Konferansı’na 

atıf yapılarak buradaki başlıca dileğin basın dünyasının bir kurum ha-

linde teşkilatlandırılması olduğuna işaret edilmiş ve Türk basın men-

suplarının haklarını koruyacak ve basının gelişmesini sağlayacak bir 

teşkilat yasasının hazırlandığı kaydedilmişti.
89

 28 Haziran 1938’de ka-

bul edilen 35 maddelik kanunda, merkezi Ankara’da olmak üzere 
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Türk Basın Birliği adını taşıyan bir teşkilat kurulduğu belirtilerek bu 

teşkilatın yapısı ve görevleri tanımlanmıştı.
90

  

Dördüncü Balkan Antantı Basın Konferansı: Bükreş (20-22 

Şubat 1939) 

Dördüncü ve son Balkan Basın Konferansı planlandığı gibi Bük-

reş’te gerçekleştirilmişti. İlk haberlerde, konferansın 14-15 Şubat 

1939’da düzenleneceği belirtilmesine karşın daha sonra konferansın 

tarihi Balkan Antantı Konseyi’nin de toplanma tarihi olan 20 Şubat’a 

alınmıştı. Böylece gazeteciler Konsey görüşmelerini de izleyebilecek-

lerdi. Konferansa katılacak Türk heyeti Yunus Nadi, Hüseyin Cahid 

Yalçın, Falih Rıfkı Atay, Muvaffak Menemencioğlu, Reşat Nuri ve Naci 

Kıcıman’dan oluşmaktaydı.
91

 Ancak bu konferans, İkinci Dünya Sa-

vaşı’nın giderek yaklaşmakta olduğu bir ortamda düzenlendiğinden 

gündemde ağırlıklı olarak Balkan Antantı Konseyi’nin faaliyetleri yer 

almıştı.  

Konferans, 20 Şubat 1939’da Bükreş’teki Ticaret Odası Salonla-

rında Romanya Basın ve Propaganda Müsteşarı Jorj Titeanu’nun baş-

kanlığında saat 12.00’de açılmıştı. Kendisinin açılış konuşmasında, 

özellikle merhum Atatürk’e yönelik sözleri katılımcılar tarafından bü-

yük bir saygıyla ayakta dinlenmişti. Bu konuşmanın ardından, sıra-

sıyla Yugoslavya ve Yunanistan Basın Müdürleriyle Türkiye Millî Ba-

sın Komitesi Başkanı Yunus Nadi tarafından birer konuşma gerçek-

leştirilmişti. Yunus Nadi konuşmasının sonunda başkanlığı o yıl için 

Romanya Basın Komitesi başkanına bıraktığını söylemişti. Konuşma-

ların ardından seçilen siyasi, teknik ve kültür komisyonları çalışmala-

rına başlamışlardı.
92
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Komisyonlar ertesi gün saat 10.00’da Propaganda Nezareti’nde 

toplanarak çalışmalarına devam etmiş, öğleden sonra da konferans 

umumi heyeti toplanarak komisyonların hazırladığı konular hakkında 

görüşmüştü. Öğle vakti ise, Türk Basın Heyeti meçhul asker kabrine 

giderek bir çelenk koymuş ve Romanya Basın Müdürü misafir gazete-

ciler için bir ziyafet vermişti.
93

 Basın Konferansı çalışmalarını 22 Şu-

bat’ta siyasi, kültürel ve teknik komisyonları raporlarının oybirliğiyle 

kabul edilmesiyle tamamlamıştı. Son toplantının ardından dört heye-

tin başkanları birer kapanış konuşması yapmıştı.
94

  

Konferans devam ederken, Yunan gazetelerinde dört ülke basını-

nın Balkan Antantı hedeflerine ulaşılması yönünde gerçekleştirdiği 

olumlu çalışmalara değinilmişti.
95

 Konferanstan birkaç ay sonra ise 

Nadir Nadi, Yugoslavya Kral Naibi’nin Mayıs-Haziran 1939’da Roma 

ve Berlin’e gerçekleştirdiği gezilerin yol açtığı söylentiler üzerine bir 

yazı kaleme alarak İstanbul’daki konferansa atıf yapmıştı. Bu söylen-

tilere göre, totaliter devletler Yugoslavya’yı kendi siyasetleri için kul-

lanmak istiyorlardı. Bunun için de yeni bir blok meydana getirerek 

Balkan Antantı’nı dağıtmak düşüncesindeydiler ve Prens’in arka ar-

kaya gerçekleştirdiği ziyaretler bu devletlere ümit vermişti. Bu gezi-

lere olağandışı anlam yüklemenin yanlış olduğunu dile getiren Nadir 

Nadi, Balkan Antantı’nın hiçbir devlete düşmanlık beslemediğini ve 

sağlam temeller üzerine inşa edildiğini belirttikten sonra, önceki yıl 

İstanbul’da gerçekleştirilen Basın Konferansı’nda Belgradlı bir mes-

lektaşının sözlerini hatırlatmıştı. Orada Balkan Antantı’na üye ülkeleri 

aynı milletin dört şehrine mensup olarak gören ve Balkan Antantı’nın 

geleceğine duyulan güveni sergileyen bir zihniyetin o gün başka bir 

fikirde olması için bir sebep yoktu. Aksine her geçen gün, Antant’ın 

ne denli faydalı bir yapılanma olduğunu daha güçlü bir şekilde ortaya 
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koymaktaydı. Dolayısıyla son gelişmelerden Balkan Antantı aleyhine 

bir sonuç çıkmayacağını düşünmek mümkündü.
96

  

SONUÇ 

Balkan Antantı Basın Konferansları, 9 Şubat 1934’te kabul edilen 

Balkan Antantı’nın yol açtığı önemli gelişmelerden biridir. 1936-1939 

yılları arasında dört kez düzenlenen bu konferansların öncelikli hedefi 

basının etkisi kullanılarak Balkan Antantı’nın güçlendirilmesidir. Bu 

ana hedef doğrultusunda, dört ülke basını arasındaki bağların gelişti-

rilerek ülke kamuoylarının Balkan Antantı’nın önemi ve amaçları ko-

nusunda bilinçlendirilmesi ve aynı zamanda Balkan milletleri arasın-

daki yakınlığın artırılması öngörülmüştür. Bu beklentiler, Balkan bir-

liğinin devamlılığı açısından basın dünyasına ne denli önem verildi-

ğini ortaya koymaktadır.  

Basın Konferansları, gazetecilere kolaylık sağlamak adına Balkan 

Antantı Konseyi’nin yapıldığı ülkelerde toplanmıştır. Bu bağlamda ilki 

1936 yılında Bükreş’te düzenlenen bu konferanslar daha sonra 

1937’de Atina, 1938’de İstanbul ve son olarak 1939’da tekrar Bük-

reş’te yapılmıştır. Bu konferanslara, dört ülkenin basın yöneticilerinin 

yanı sıra önemli gazetecilerinin de katılması toplantılara verilen önemi 

göstermektedir. Bükreş’teki ilk konferansta, Basın Birliği kurularak 

nizamname kabul edilmiş ve böylece Balkan basını arasındaki bağlan-

tının güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun dışında konferanslarda 

alınan siyasi, teknik ve kültürel içerikli kararlarla, Balkan milletleri 

arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ayrıntılı 

bir şekilde ortaya konmuştur. 1939 yılında Bükreş’te yapılan son kon-

ferans ise, yaklaşan savaş koşullarının etkisiyle yoğunlaşan siyasi gün-

dem nedeniyle kamuoyunda çok geniş bir etki yaratamamıştır.  

Balkan Antantı Basın Konferanslarının en önemli sonuçlarından 

biri, dört ülke basını arasındaki işlevselliği ve bağları güçlendirmeye 

yönelik çabalara hız kazandırmasıdır. Bu kapsamda Balkan Basın Bir-
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liği kurularak örgütlenme açısından ciddi bir adım atılmış, Balkan An-

tantı’nın önemine yönelik kamuoyunu bilgilendirici birçok yayın ya-

pılmış, Balkan haberlerine öncelik tanınmaya çalışılmış, radyo prog-

ramları gerçekleştirilip geziler düzenlenmiş ve ülkeler arasındaki bağ-

ların güçlendirilmesi gereği sıklıkla vurgulanmıştır. Bunların yanı sıra 

İstanbul’daki konferansta, Yugoslavya delegesi tarafından Balkan ül-

keleri için birbirlerine bağlı bir İsviçre benzetmesi yapılması ve Hatay 

davasının tüm Balkanlıların ortak davası olarak nitelendirilmesi siyasi 

açıdan önemli bir gelişmedir. Ancak bu olumlu adımlara karşın, 

maddi yetersizlikler ve koordinasyon eksikliği gibi sorunlar Basın 

Konferanslarında kabul edilen maddelerin tümüyle hayata geçmesini 

engellemiştir. Bu açıdan Balkan Basın Konferansları, toplumda bir 

heyecan yaratıp basının ne denli önemli bir güç olduğunu ortaya koy-

masına ve bazı somut adımlar atılmasına zemin hazırlamasına rağmen, 

beklentileri tam olarak karşılayamayan iyi niyetli bir girişim olarak ta-

rihteki yerini almıştır.  
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