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                                        YENİ GÜN TARİH DİZİSİ
                     ÖZEL DOSYA ‘MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ’

Yeni Gün gazetesi’nin kültür hizmetleri kapsamında yıl boyunca sürdürdüğü özel tarih yayınlarında, tarih yolculuğumuzda, fikri takibi, yeni, genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük kazanımlarından biri olarak tarihe geçen, son günlerde Rusya - Ukrayna savaşı ve Karadeniz gerginliğinde de 
sıkça gündeme gelen, Atatürk Türkiyesi’nin bağımsızlık simgelerinden MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİNİ ele alıyoruz.

20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan, 31 Temmuz 1936 tarihinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen, Türkiye’nin coğrafi 
ve jeopolitik üstünlüğünü belgeleyen, Lozan Antlaşması’nın tamamlayıcısı niteliğindeki Montrö Sözleşmesini 86. yılında özel bir dosya ile okurları-
mıza aktarmaya çalışacağız.

Hem de ne zaman? “TÜRK’ÜN ZAFERLER AYI; AĞUSTOS AYI’NDA” 
Takvim yaprakları Ağustos 2022’ye girerken, Ağustos’un başında.
Ve; bu sene, ay sonu Milli Mücadele’yi, Kurtuluş Savaşımızı Zafer’le sonuçlandıran Başkomutanlık Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin 100. yıl 

dönümünü kutlamaya hazılanıyoruz. 
Böylesine anlamlı, tarihi bir sene öncesinde, Zafer’in yüzüncü yılına sayılı günler kala, Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından Montrö 

Sözleşmesini hatırlatıyoruz.
Hep söylediğimiz gibi; tarih, tarihi olaylar bir bütündür, birbiriyle bağlantılı, ilintilidir... ‘Neden - sonuç ilişkisi’ üzerinde şekillenen, yakın tarihimize 

damga vuran gelişmeleri, bir kesit içerisinde, halkaları, dönüm noktalarını, tarihin kayıtlarına geçirmeye devam ediyoruz...

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 86. yılı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936'da 
imzalanan ve Türkiye'ye İstanbul ve Çanakkale 
boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin 
geçişini düzenleme hakkı veren uluslararası 
sözleşmedir. 

Sözleşme, Türkiye'ye Boğazlar üzerinde 
tam kontrol hakkı verir ve barış zamanı sivil 
gemilerin özgürce geçişini garantiler. 

Sözleşme, Karadeniz'e kıyısı olmayan 
ülkelere ait savaş gemilerinin geçişini sınırlar. 

1923'te Lozan Antlaşması ile birlikte 
imzalanan Boğazlar Sözleşmesi'nin yerine 
geçmiştir. Bu sözleşmeyle birlikte Uluslararası 
Boğazlar Komisyonu'nun da görevi sonlanmış-
tır.

Türkiye, Lozan Antlaşması'yla birlikte 
imzalanan Boğazlar Sözleşmesi'nin getirdiği 
kısıtlamalardan dolayı daima endişe içinde 
olmuştu. Sözleşmenin imzalandığı tarihlerde 
güncelliğini koruyan silahsızlanma ümitlerine 
güvenen Türkiye'nin silahlanma yarışının tekrar 
başlamasıyla duyduğu huzursuzluk giderek 
artmıştı. 

 Balkan Antantı Daimi Konseyi'nin 4 Mayıs 
1936'da Belgrad'da yaptığı toplantıda Türki-
ye'nin teklifini destekleme kararı alınmıştır. 
Türkiye'nin girişimi Lozan Boğazlar Sözleşme-
si'nin diğer akitleri tarafından da kabul edilince 
Boğazlar'ın rejimini değiştirecek olan konferans, 
22 Haziran 1936'da İsviçre'nin Montrö kentin-
de toplanmıştır. 

İki ay süren toplantılardan sonra 20 Tem- 
muz 1936'da Bulgaristan, Fransa, Büyük 
Britanya, Avustralya, Yunanistan, Japonya, 
Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve 
Türkiye tarafından imzalanan yeni Boğazlar 
Sözleşmesi ile Türkiye'nin kısıtlanmış hakları 
iade edilmiş ve boğazlar bölgesinin egemenliği 
Türkiye'ye geçmiştir. 

Sözleşme 9 Kasım 1936'da yürürlüğe 
girmiş ve Milletler Cemiyeti Sözleşme Serisi'ne 
11 Kasım 1936'da kaydedilmiştir. Günümüzde 
yürürlüktedir.

86 yıldır yürürlükte: 
Boğazların teminatı Montrö

 Rusya-Ukrayna savaşıyla önemi 
yeniden anlaşılan Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi’nin imzalanışının 86’ncı yılını geçtiği-
miz günlerde  geride bıraktık. 

İstanbul ve Çanakkale Boğazları 
üzerinde Türkiye’nin tam egemenliğini 
sağlayan ve Rusya - Ukrayna savaşıyla 
önemi yeniden ortaya çıkan Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin en önemli kazanımlarından biri...

              ***************
İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte 

uluslararası ortamda değişen durum ve 
silahlanma yarışı sonucu Türkiye, değişen 
koşullar karşısında Boğazlar’ın yeniden ele 
alınması için Lozan’a taraf ülkelere 10 Nisan 
1936’da nota gönderdi. Olumlu bakılması 
üzerine Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, 
Sovyetler Birliği, Japonya, Yunanistan, 
Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve 
Avustralya temsilcilerinin katılımıyla 22 Ha- 
ziran’da İsviçre’nin Montrö kentinde topla- 
nan konferans 20 Temmuz 1936’da imzayla 
sonuçlandı.  Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle 
Türkiye, boğazlar üzerinde daha önce 
kısıtlanmış olan hakları geri aldı. 

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşla 
birlikte Montrö’nün önemi yeniden anlaşıl-
dı. Türkiye, tüm ülkelere savaş gemilerinin 
boğazlardan geçmemesi yönünde telkinde 
bulundu. Savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu 
yana Karadeniz’e kıyıdaş olmayan ülkeler-
den herhangi bir savaş gemisi giremedi.

          ***************
  Montrö’nün değeri arttı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin yo- 

ğun çabaları sonucu tahıl koridorunda an- 
laşmaların sağlanmasıyla Ukrayna tahılının 
Karadeniz üzerinden dünya pazarına sunul- 
ması sağlanacak. Ukrayna limanlarından 
çıkarak Türkiye’de boğazlardan geçecek 
olan gemilerin saldırılara karşı korunması 
için de Montrö Boğazlar sözleşmesi devre-
de olacak. 

Emekli diplomatlar, 
mutabakat kapsamında 
Montrö Boğazlar sözleşmesi-
nin değerini ortaya koydular. 
KORİDOR, 
MONTRÖ İLE GÜVENDE

Boğazlar sözleşmesi ile 
birlikte Tahıl Koridorunun ve 
gemilerin güvenliğinin sağlan-
dığını belirten emekli büyükel-
çi Uluç Özülker; “Montrö’nün 
önemini bu anlaşma ile bir kez 
daha net bir biçimde gördük. 
Karadeniz şu anda dışarıdan 
gelecek olan bütün güçlere 
kapalıdır. Bu gemilere herhangi 

bir şekilde sataşma veya saldırı durumu söz 
konusu olmayacak. Yani dış ülkelerin etken- 
lerine tamamen kapalı. Süreç tamamen dört 
temsilcinin kontrolünde olacak. Rusya ve 
Ukrayna’nın masaya oturması, Türkiye’nin 
arabuluculuğundan ziyade mutabakata ka- 
tılan diğer ülkelerin Türkiye’ye bir güveni 
sonucu olan bir durumdur” dedi.

Boğazlar sözleşmesi ile birlikte Rusya 
ve Ukrayna’ya güvence verilirken savaşta 
olan iki devletin aynı masaya oturmasını 
sağlayan Türkiye’nin dünyada daha fazla 
söz sahibi olacağını belirten emekli büyü-
kelçi Vahit Özdemir; “Burada insani bir 
yardımlaşma var. Bu noktada insanların 
ihtiyacı olan bir gıdanın sağlıklı bir şekilde 
ulaştırılmasında Montrö Boğazlar Sözleşme-
si’nin yeri çok önemli. Bu güvenceyi savaşta 
olan iki ülkeye verip, onları aynı masaya 
oturtmak büyük bir başarıdır” diye konuştu.

           ***************
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve 
Türkiye’nin Boğazlar 
Üzerindeki Egemenliği

Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının 
stratejik konumu tarih boyunca belirleyici 
bir role sahip oldu. Boğazlar coğrafi olarak 
iki kıtayı birbirinden ayırırken siyasi ve 
ticari olarak iki kıtayı ve denizleri de bir- 
birine bağlıyordu. Bu nedenle Osmanlı Dev- 
leti ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin Boğaz- 
lar üzerindeki egemenliği 19. yüzyıldan bu 

yana önemli bir uluslararası konu olarak 
öne çıktı.  

 Lozan Boğazlar Sözleşmesi   
  Rejimi (1923 - 1936)

1923’te imzalanan ve genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin uluslararası platformda bir 
egemen bir devlet olarak tanındığı Lozan 
Antlaşması’yla beraber imzalanan ayrı bir 
sözleşme Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki 
egemenlik haklarını düzenliyordu. Lozan 
Boğazlar Sözleşmesi de adı verilen bu bö- 
lümde tarihte ilk kez Türk Boğazları terimi 
kullanıldı. Bu sözleşmeyle birlikte Boğaz-
lardan geçiş serbest oldu ve Türk askerleri 
boğazdan çekildi. Uluslararası bir komis-
yon kuruldu ve bu komisyonun başkanlığı-
na Türk bir temsilci atandı. Böylece, Bo- 
ğazlar milletlerarası bir statüye bağlandı. 
Yani, Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki 
hak ve yetkileri önemli ölçüde sınırlandı-
rıldı. Türkiye’nin bu kısıtlı egemenliği 
kabul etmesinin en önemli nedenlerinden 
biri 1. Dünya Savaşı sonrası kurulan ve 
geniş çaplı bir kolektif güvenlik sistemi 

oluşturma girişimi olan 
Milletler Cemiyeti’nin iş- 
leyeceğine ve genel silah-
sızlanmanın süreceğine 
yönelik güveniydi. 

Fakat; 1929 ekonomik 
bunalımından sonra dünya-
da silahlanma yarışı tekrar 
başladı ve yeni uluslararası 
konjonktürde Milletler 
Cemiyeti’nin aktif bir rol 
oynama gücü büyük ölçüde 
azaldı. Bunun sonucu ola- 
rak da Türkiye hükümeti 

İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Lozan 
Boğazlar Sözleşmesi’nde boğazların hak- 
larının korunamayacağını ve güvenliğin 
sağlanamayacağı gerekçesiyle 1933 yılından 
itibaren Lozan Sözleşmesi’nden sağlanan 
boğazlar sözleşmesinin statüsünü değiştiril-
mesini yönünde taleplerini iletti. 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936)

Türkiye’nin Boğazların statüsünü 
değiştirmek iki savaş arası dönemde dile 
getirdiği talepler sonucu Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi 1936 yılında imzalandı. 

Sözleşmeyle savaş ve barış zamanların-
da İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve 
Marmara Denizi trafiğini düzenleyen ku- 
rallar belirlendi. 

Sözleşme; İsviçre’nin Montreux ken- 
tinde Fransa, İngiltere, Bulgaristan, Ja- 
ponya, Sovyetler Birliği, Türkiye, Romanya 
ve Yugoslavya devlet temsilcileri tarafından 
20 Temmuz 1936’da imzalandı. 15 Ağustos 
1936 itibarıyla da Türk ordusu tarafından 
boğazlar askerileştirildi. 
 (DEVAM EDECEK - YARIN İKİNCİ BÖLÜM) 
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(Dünden devam)
Savaş Gemileri 
Geçiş Rejimi

Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi savaş gemileri geçiş rejimi 
barış zamanı, Türkiye’nin 
savaşan olduğu savaş zamanı, 
Türkiye’nin savaşan olmadığı 
savaş zamanı ve Türkiye’nin 
kendini savaş tehdidi altında 
saydığı zaman olmak üzere dört 
farklı durum için düzenlen- 
miştir. 

Anlaşmanın genel ilkesi 
serbest geçiş olsa da özellikle 
Karadeniz’in güvenliği için 
Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin 
lehine düzenlemeler yapılmıştır. 
Barış zamanında;

 Savaş gemilerinin Boğaz-
lardan geçişi için Türk Hükü-
meti’ne diplomasi yoluyla bir ön 
bildirimde bulunulması şarttır. 

 Karadeniz’de Karadeniz’e 
kıyıdaş olmayan devletlere ait 
savaş gemilerinin toplam tonajı 
30000 tonu (belli durumlarda 
en fazla 45000) aşmamalıdır. 

 Karadeniz’e kıyıdaş ol- 
mayan devletler Karadeniz’e 
giriş tarihlerinden itibaren 21 
günden çok kalamazlar.

 Karadeniz’e kıyıdaş olma 
durumlarına bakılmaksızın tüm 
devletlerin; hafif su üstü ge- 
mileri, küçük savaş gemileri ve 
yardımcı gemileri belli şartlar 
dahilinde Boğazlardan geçiş 
özgürlüğünden faydalanır. 

Bu sınıflar dışındaki hattı 
harp gemileri ve denizaltıların 
geçişi ise Karadeniz’e kıyıdaş 
ülkelere serbesttir. 

 Boğazlardan transit geçişte 
yabancı deniz kuvvetlerinin en 
yüksek toplam tonajı 15000 to- 
nu aşamaz ve en fazla 9 gemiyi 
içerir. 
Savaş zamanında ise; 
        Türkiye savaşta değil ise, 
savaşta olmayan devletlerin 
gemileri Karadeniz’e kıyıdaş 
olsun veya olmasın Boğazlardan 
barış zamanı koşullarına bağlı 
olarak geçebilirler. Savaşan 
devletlerin gemileri ise üç is- 
tisna haricinde Boğazlardan 
geçemezler. Eğer; savaşan ül- 
kelerin gemileri bağlama liman- 
larına gidiyorsa, Birleşmiş Mil- 
letler tarafından alınan zorlama 
önlemlerini uygulayacaklarsa ya 
da Türkiye’nin taraf olduğu bir 
yardım antlaşması çerçevesinde 
geçiyorlarsa Boğazlardan geçe- 
bilirler. Türkiye’nin savaşan bir 
taraf olması ya da savaş tehlike-
si tehdidine kanaat getirmesi 
durumunda ise Boğazlardan 
savaş gemisi geçişi Türkiye’nin 
takdirine bırakılıyor. 
Ticaret Gemileri 
Geçiş Rejimi

Montrö Antlaşması’na göre 
ticaret gemileri geçişi de ser- 
bestlik ilkesine göre işler. Barış 
zamanında bildirim yapıldığı 
takdirde bayrağı ve yükü ne 
olursa olsun ticaret gemileri 
sadece sağlık denetimiyle ilgili 
formaliteye tabi tutulur. Kılavuz 
ve römorkaj da isteğe bağlıdır. 
Karadeniz’e kıyıdaş olsun ya da 
olmasın kurallar tüm ülkelere 
eşit olarak uygulanır. 

Savaş zamanında Türki-
ye’nin savaşan taraflardan biri 
olmadığı durumunda barış 
zamanı kuralları geçerlidir. 
Türkiye’nin savaşan olması 
durumunda ise Türkiye’yle 
savaşan devletlerin ticaret 
gemisi geçişleri Türkiye’nin 
takdirine bağlıdır. 

Diğer devletlerin gemileri 
de Türkiye’ye düşman devletle-
re yardım etmemek gösterilen 
yolu takip etmek şartıyla 
Boğazlardan geçebilir. 

Montrö sözleşmesiyle ilgili gazete arşivleri

Atatürk Türkiye'si, 162 yıl devam eden 
“Boğazlar Sorunu”nu, 1936'da 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ulusal 
çıkarlara uygun olarak çözdü. Boğaz-
lar, 86 yıldır Türkiye'nin egemenliği 
altında. 
SEVR'DEN LOZAN'A 
BOĞAZLAR

30 Ekim 1918 tarihli Mondros 
Ateşkes Antlaşması'nda Boğazların 
yabancı devlet gemilerine açılması ve 
İtilaf Devletleri'nin hakimiyetine gir- 
mesi öngörüldü. (Md.1)

10 Ağustos 1920 tarihli Sevr 
Antlaşması'na göre (Md. 37-61) 
Boğazlar ile Marmara Denizi, gerek 
barış gerek savaş zamanında tüm dev- 
letlerin ticaret ve savaş gemileriyle 
sivil ve askeri uçaklarına açık tutula-
caktı. Ayrıca Boğazlar Bölgesi'nin 
yönetimi çok geniş yetkili bir Boğazlar 
Komisyonu'na devredilecekti. (Md. 
38, 39, 61) Türkiye'nin üye olmayacağı 
bu komisyonun kendine özgü bir 
sancağı, bütçesi, teşkilatı, özel polis 
gücü olacaktı. (Md. 42, 48) Boğazlar 
Bölgesi silahsızlandırılacaktı. Böylece, 
İstanbul'u da içine alan Boğazlar Böl- 
gesi Türkiye'nin elinden çıkarak fiilen 
bir İngiliz, Fransız ve İtalyan özerk 
bölgesi olacaktı. 

24 Temmuz 1923 tarihli Lozan 
Antlaşması'na ek Lozan Boğazlar 
Sözleşmesi'ne göre Boğazların yö- 
netimi, başkanı Türk olan bir Boğazlar 
Komisyonu'na bırakıldı. (Md. 10). 
Sevr'de Boğazlar Komisyonu'na 
verilen geniş yetkiler Lozan'da 
kaldırıldı. Boğazlar bölgesinde, barış 
ve savaş zamanında, ticaret gemileri, 
savaş gemileri ve uçaklar için geçiş 
serbestliği kabul edildi. (Md. 1 ve 2, 
Ek /1) Ancak barışta, Karadeniz'e kıyısı 
olmayan devletlerin savaş gemilerine 
tonaj sınırı konuldu. (Md. 2, Ek /2). 
Geçiş güvenliğinin sağlanması için 
Boğazların her iki kıyısında 20 km. 
uzaklıktan geçen çizgiye kadar asker 
bulundurmak yasaklandı. Askersizleş-
tirilen Boğazlarda Türkiye'nin güvenli-
ği Milletler Cemiyeti'nin garantisi 
altına alındı. (Md. 18). 

Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
neden ve nasıl imzalandı?

Lozan'da İstanbul ve Boğazlar 
düşmandan temizlendi. Ancak, Lozan 
Boğazlar Sözleşmesi'nin iki olumsuz 
yönü vardı: Birincisi, Boğazların 
askerden arındırılmasıydı. İkincisi de 
bir Boğazlar Komisyonu'nun kurul-
masıydı.

Atatürk, ilk fırsatta Lozan 
Boğazlar Sözleşmesi'ni değiştirmek 
istiyordu. 1936'da Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi ile bunu başardı. Atatürk, 
“Lozan'ın Montrö'de taçlandığını” 
söyleyecekti. 

1930'ların başında Atatürk Tür- 
kiye'si, Mussolini İtalya'sının Doğu 
Akdeniz ve Balkanlardaki saldırgan 
politikalarını yakından takip ediyordu. 
Türkiye, 1933'te Londra Silahsızlanma 
Konferansı'nda ve 1935'te Milletler 
Cemiyeti Genel Kurulu'nda Lozan 
Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirilme-
sini talep etti. 1935'te İtalya'nın 
Habeşistan'a saldırması ve 12 Ada'yı 
silahlandırmaya başlaması, Alman-
ya'nın Ren bölgesine asker çıkarması 
ve Lokarno Güvenlik Antlaşmalarına 
son vermesi Türkiye'ye aradığı fırsatı 
verdi. Atatürk, “Avrupa'nın durumu 
böyle bir girişim için elverişlidir. Bu işi 
kesinlikle başaracağız” diyerek ha- 
rekete geçti. Türkiye,  11 Nisan 
1936'da Lozan Boğazlar Sözleşme-
si'nin imzacı ülkelerine birer muhtıra 
vererek yeni bir Boğazlar rejimi belir- 
lemek için bir konferans toplanmasını 
istedi. 

Konferans toplandı. 20 Temmuz 
1936'da İngiltere, Fransa, Japonya, 
Sovyetler Birliği, Romanya, Yugoslav-
ya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye, 
toplam 29 madde,  4 ek ve bir de pro- 
tokolden oluşan Montrö Boğazlar Söz- 
leşmesi'ni imzaladı. 

Böylece; 1774 Küçük Kaynarca 
Antlaşması'ndan beri tam 162 yıl 
devam eden “Boğazlar Sorunu”, 
1936'da Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
ile ulusal çıkarlara uygun olarak çö- 
züldü.
Türkiye'nin Montrö kazanımları

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile 
Türkiye'nin Boğazlarda elde ettiği bazı 
önemli kazanımlar şunlardır: “Sözleş-
medeki hükümleri uygulayan ve de- 
netleyen taraf Türkiye'dir. (Md. 24). 
Karadeniz'e kıyısı bulunmayan dev- 
letlerin denizaltıları ve uçak gemileri 
Boğazlardan geçemeyecektir. (Md. 
10/3, 11, 12, 14 ve Ek-II par. B) 
Karadeniz'e kıyısı bulunan devletler, 
Karadeniz dışında yaptırdıkları veya 
satın aldıkları denizaltıları Türkiye'ye 
zamanında haber verirlerse Boğazlar-
dan geçirebileceklerdir. Denizaltılar 
Boğazlardan birer birer, gündüz ve su 
üzerinden geçecektir.”

Diğer maddeleri ve bu özellikle-
riyle, Montrö, kelimenin tam anla- 
mıyla, “Boğazlardaki Türk kilidi”dir.
Montrö ortadan kalkarsa 
neler olur?

Montrö ile Türkiye Boğazlarda 
“mutlak egemenlik” kurmuştur. 
“Uluslararası boğazların hiçbirinde, 

Montrö'de Türkiye'ye verilen nitelikte 
yetkiler hiçbir kıyı devletine verilme-
miştir.”  Montrö ortadan kalkarsa 
Türkiye, Boğazlardaki “mutlak ege- 
menliğini” kaybeder.  Montrö'nün 
ortadan kalkması Türkiye için ciddi 
bir milli güvenlik sorununa neden 
olacaktır. Çünkü; herhangi bir sıcak 
veya soğuk savaş tehlikesi durumun-
da Türkiye, Boğazlara ve oradan 
Karadeniz'e girecek savaş gemilerini, 
uçak gemilerini, denizaltıları, savaş 
uçaklarını engelleyerek kendi gü- 
venliğini sağlayamayacaktır. 
Amerika'nın aşamadığı engel: 
Montrö Madde 18

Montrö, Karadeniz'e kıyısı ol- 
mayan İngiltere, Fransa, İtalya, Al- 
manya ve Amerika gibi emperyalist 
devletlere Karadeniz'in kapılarını 
kilitlemiştir.

1. Dünya Savaşı sonrası Rusya, 
Montrö'yü değiştirmek istediğinde 
Amerika kendi çıkarları açısından 
Türkiye'nin yanında durdu, Montrö 
rejimini savundu. Ancak; bugün iti- 
barıyla Amerika Montrö'den rahat-
sızdır…

Çünkü; Montrö'nün 18. madde-
si, Karadeniz'i Amerikan emperyaliz-
mine de kapatmıştır.

Söz konusu maddeye göre, Kara- 
deniz'e kıyısı olmayan ülkelerin Kara- 
deniz'deki savaş gemilerinin toplam 
tonajının, 30 bin tondan (zorunlu 
hallerde 45 bin tondan) fazla olmama-
sı, bu ülkelerden herhangi birinin 
tonajının toplam tonajın üçte ikisini 
aşmaması, Karadeniz'e insani bir amaçla 
gönderilecek deniz kuvvetinin 8 bin 
tonu geçmemesi, bu kuvvetlerin de 
Türk Hükümeti'nden izin alarak Kara- 
deniz'e girebilmesi ve bu kuvvetlerin 
burada bulunmalarının amacı ne olursa 
olsun Karadeniz'de 21 günden çok ka- 
lamamaları Amerika'nın elini kolunu 
bağlamıştır. Montrö'nün, işte bu 18. 
maddesi nedeniyle Amerikan donan-
ması, denizaltıları, uçak gemileri 
Karadeniz'e girememektedir.

 (SİNAN MEYDAN- 
 SÖZCÜ GAZETESİ)

Boğazdaki Türk Kilidi: 
MONTRÖ SÖZLEŞMESİ


