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ÖzeT

Mustafa Kemal Paşa, uluslararası barışa önem veren ve önceliği barış olan bir liderdi. Ona göre, barışın
bozulmaması ve anlaşmazlıkların ortadan kalkması için bütün dünya ülkeleri gayret etmeliydi. Bu yüzden
onun "Yurtta barış, dünyada barış" sözü barışın simgesi haline geldi ve Mustafa Kemal Paşa liderliğinde ku-
rulan Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası barışçıl esaslara dayandırıldı. Türkiye Cumhuriyeti, 1923-1938
yılları arası Mustafa Kemal Atatürk’ün “barış yolu” projesiyle, bölgesinde ortak barış ve ortak güvenlik için
elinden geleni yaptı.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Rüştü Aras, dış politika, barış politikası, barış yolu
projesi, ortak barış, ortak güvenlik.

M ustafa Kemal Paşa, uluslararası barışa önem
veren ve önceliği barış olan bir liderdi. Ona
göre, barışın bozulmaması ve anlaşmazlıkların

ortadan kalkması için bütün dünya ülkeleri gayret et-
meliydi. Bu yüzden onun "Yurtta barış, dünyada barış"
sözü barışın simgesi haline geldi ve Mustafa Kemal Paşa
liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası
barışçıl esaslara dayandırıldı. Türkiye Cumhuriyeti, 1923-
1938 yılları arası Mustafa Kemal Atatürk’ün “barış yolu”
projesiyle, bölgesinde ortak barış ve ortak güvenlik için
elinden geleni yaptı.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik
Rüştü Aras, dış politika, barış politikası, barış yolu
projesi, ortak barış, ortak güvenlik.

GİRİŞ
1923-1938 yılları arası Mustafa Kemal Atatürk’ün

“barış yolu” projesi çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin
dış politikasında, "Yurtta barış, dünyada barış" parola-
sındaki “dünyada barış”, barışın ortak savunulması ve
ortak barış politikası şeklinde tezahür etti. Atatürk'ün
dış politikasının önemli ayağından biri, ortak güvenlik
için ortak barış politikası oldu. Bu çerçevede vatanın ve
bağımsızlığın korunmasında, ortak tehditlerle karşı
karşıya olan müttefiklerle birlikte hareket etmek istedi.
Barışa yönelik tehditlere karşı ortak teşkilatlanmak, Tür-
kiye’nin dış politikasının esaslarından biri oldu. Türkiye,
daima dünya içinde, uluslararası meselelerin içinde de-
ğerlendirildi. Dünyada barış olmayınca, istense de Tür-
kiye’nin tek başına dış barışını kesin bir güvenlik altında

bulundurmasının mümkün olmayacağı görüldü. Barışı
kurmak ve korumak için de Türkiye gibi hürriyet ve is-
tiklalleri için barışı isteyen devletlerle,  bu uğurda
işbirliği taraflısı olanlarla, işbirliği yapmak çok önemli
idi1 . Dünyada barış olmayınca istense de tek başına dış
barışın kesin bir güvenlik altında bulundurulması mümkün
gözükmüyordu.2

İki dünya savaşı arası döneme aynı zamanda, bir
"barış dönemi” adı takıldı, çünkü bu yıllar zarfında Av-
rupa'da ateşkes vardı. Bu dönem, uzun bir ateşkesti ki,
ikinci bir dünya savaşı şeklinde bir patlak vermemesi
ihtimal dışı idi3

Almanlarla yapılan antlaşmalar, Birinci Dünya Savaşı’na
neden olmuş olan sebeplerden hiçbirini yok edemedi.
Galip devletler, yenilen devletlere barış şartlarını zorla
kabul ettirdi. Mağlup ülkelerin etnik, jeopolitik, jeostratejik
ve ekonomik özelliklerini göz önüne almadıkları ve
sadece düşmanlık duygularından beslendikleri için düş-
manları büsbütün derinleştirdi. Dolayısıyla, iki dünya
savaşı arası yaşanan “barış dönemi” sadece ateşkesten
ibaret kaldı.4

Her şeye rağmen Yeni Türkiye, bu dönemde ortak
güvenlik ve ortak barış lüzumuna ilk inananlardan ve
onu savunmaya ilk katılanlardan biri oldu.5

Dünya devletleri arasında bir işbirliği kurarak hep
bir¬likte ve el birliğiyle yeni düzeni aramak ve bulmak
yolunda Türkiye, insanlığın “barış yolu”na gitmesini is-
tiyordu. Fakat insanlığı o yola sokmak gücü elinde yoktu.
Bu sebeple muhtemel bir savaşı da göz önünde tutmaya
mecbur bu¬lunuyordu.6
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TÜRKİYe’NİN BARIŞ PROGRAMI Ve  BARIŞ İLKeSİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin barış programındaki

ana noktası, Misak-ı Millî idi. Mustafa Kemal Paşa’nın
24 ekim 1922 yılında tüm dünyaya, özellikle Avrupa ve
Amerika kamuoyuna verdiği barış mesajı, Türk halkının
kayıtsız, şartsız hür ve bağımsız yaşamaya kesinlikle
karar verdiği; bu kararı çiğnemeye yönelen her gücün,
Türkiye’nin düşmanı kalacağı; bu konuda medeni dünyanın
vicdanının Türkiye ile birlikte olduğu; Türkiye’nin uğradığı
yıkımları onarmak ve yıllardan beri engeller altında zor-
lanan ekonomik hayatının açılımını sağlamak ve çalışkan
bir hayata kavuşmanın Türkiye için bir barış ilkesi olduğu
yönünde idi.7

AÇIK Ve DÜRÜST DIŞ POLİTİKA: İYİ İLİŞKİLeR
KURMAK, zIT OLMAKTAN KAÇINMAK

Yeni Türkiye’nin, dış politikasının amacı, daima barış
ve iyi ilişkiler kurmaktı. Türkiye Cumhuriyeti, özellikle
1930-1938 yıllarında, uluslararası ilişkilerde “dostluklara
bağlı ve hiçbir ülkeyi karşısına almayan açık ve dürüst
düşünce biçim”, “iki ülke ilişkilerinin sağlamlığı”, “bir-
birlerine zıt olmaktan kaçınma” prensipleri ile ikili iyi
ilişkilerin artarak gelişmesi ve bunda ülkelerin kendileri
için güven ve güç görmelerinin uygunluğuna önem
verdi.8 Dolayısıyla bu yıllarda, Türkiye’nin hemen hemen
bütün bölge devletleriyle ilişkileri düzeldi ve bölgede iş-
birliği kurulması için uygun bir zemin oluştu.

Bölge ülkeleri arasında “barış yolu”na katılan devlet-
lerin özel ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını ve
“barışa yolu”na katkılarını takdir eden Mustafa Kemal
Paşa, Türkiye’nin coğrafi konumunun, bölgede barışın
korunması ve desteklenmesi konusuyla özellikle ilgili
olması dolayısıyla, “komşularıyla hemen hiçbir davası
ve anlaşmazlığı bulunmaması”na özen gösterdi ve bunu
bir politika olarak hedefledi.9

Bölge devletleri arasında başbakan ve bakan düzeyinde
gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler, kurulan ilişkiler,
dostluk ve güven bağlarını geliştirdi ve güvenli ilişkilerin
artırılmasını sağladı. Bölgede barış, huzur ve genel
düzenin korunması için yapılan tarafsızlık, saldırmazlık
ve hakemlik antlaşmalarını sağlayan antlaşmaların,
Türkiye tarafından ziyaretler sırasında imzalanmış ol-
masının, ülkeler arasında gerçek bir güven havası oluş-
turması, “uluslararası barış ve güvenlik ülküsü” için
büyük önem taşıdı. Denizde ve karada yüksek yararları
ve coğrafi bağları birbirine girmiş olan sınır devletleri
için doğal ihtiyacın bir sonucu olarak, komşu ülkelerin
ortak sınırlarını karşılıklı güvence altına alan dostluk
anlaşmaları imzalanması, önemli birer adım oldu. Böylece
yeni Türkiye, bu yıllarda, bölgesindeki ve çevresindeki
devletler arasında, özen gösterdiği “dürüst ve açık
nitelikli dış politika”sını korumaya çalıştı.10

ORTAK BARIŞIN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI
Uluslararası politik, ekonomik bunalımların sürdüğü

ve zorlukların yaşandığı 1930’lu yıllarda, Mustafa Kemal

Paşa, uluslararası politik güvenliğin gelişmesi için, ilk
şartın, “milletlerin, barışı koruma fikrinde içtenlikle bir-
leşmeleri” görüşünde idi. Ayrıca ekonomik güçlenmenin
de, “her milletin refah içinde yaşamaya ve ilerlemeye
hakkı olduğunu kabul eden bir düşünce” ve “bütün mil-
letlerin birlikte çalışmalarıyla” sağlanabileceğine inanı-
yordu. Dönemin olabildiğince olumsuz tezahür eden
şartlarında bile bölge ülkeleriyle Türkiye’nin ilişkileri,
ciddi, içten, barış ve güven fikrine dayalı olarak gelişti
ve dost ülkeler arasında, “dürüst bir durumun korunması”
her zaman Türkiye’nin çok önem verdiği bir esas oldu.
Uluslararası ekonomik güçlüklere karşı, duruma göre,
“koruma, dengeleme ve gelişim” için önlemler aldı.11

Bölge devletleriyle, askıya alınmış sorunların çözülmesi
ve sonuca bağlanması için elinden gelen her türlü
kolaylığı gösteren ve iyi ilişkiler kurmak için çabalayan
Türkiye, barış,  dostluk ve iyi komşuluk anlaşmaları ile
ilişkilerini normalleştirmeye ve ortak barışın altyapısını
oluşturmaya çalıştı. Mustafa Kemal Paşa, özellikle böl-
gesindeki huzur ve barış ile çok yakından ilgilendi.12

ORTAK BARIŞ CePHeSİ 
POLİTİKASINDAN ORTAK GÜVeNLİĞe
Dış politikada Türkiye, uluslararası işbirliğinde de-

ğişmez bir yol takip etti. Özellikle Balkan ve Doğu poli-
tikasında, mutlu bir işbirliği oluşturmayı sürdürerek
kendisine bir “barış yolu” çizdi. Bu barış yolunda nereden
bir çağrı geldiyse, Türkiye onu samimiyetle ile karşıladı
ve değerlendirdi. Türkiye, “barış idealine en uygun yol”
olarak gördüğü bir uluslararası kuruluş olan Milletler
Cemiyeti’ne olan bağlılığını, her alanda gösterdi. Komşuları
yanında diğer devletlerle olan ilişkilerinde uyumlu
ilişkileri geliştirmeye açık dostluk ve yakınlığı esas alan
bir politika takip etti. Dünyanın her yanında olduğu
gibi, Türkiye’nin coğrafi olarak doğrudan bağlı olduğu
Balkanlar ile Akdeniz'de dengenin korunması, Türkiye’nin
yakından ve ilgi ile izlediği bir konu oldu. Kalıcı ortak
barış ve ortak güvenlik için Balkanlarda, Yakın Doğuda,
Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de karşılıklı ziyaretlerle iyi
ilişkiler sürdürülmeye ve dostlukların gelişmesine çalı-
şıldı.13

Atatürk dönemi dış politikası, “barış yolu”, ortak
barış ve ortak güvenlik politikalarının belirleyicisi Mustafa
Kemal Atatürk, önde gelen uygulayıcısı ve mimarlarından
biri de Atatürk’ün 13 yıl Dışişleri Bakanı olmuş olan
Tevfik Rüştü Aras oldu.14

Bu süreçte, Tevfik Rüştü Aras’ın da uluslararası barış
gayretleri dünyada yankı buldu ve takdir gördü. Rumca
neşredilen elenikon Melon gazetesinin 4/6/1934 tarihli
sayısında Balkan devletlerinin, barışın güçlü savunucuları
haline gelmesinde Tevfik Rüştü Aras’ın barış tekliflerinin
önemli yeri olduğu vurgulandı. Neşredilen makalede,
Balkan devletlerinin meydana getirdikleri Balkan barış
eseri takdir edilerek; özellikle Türkiye Dışişleri Bakanı
Tevfik Rüştü Aras’ın silahları bırakma konferansında
teklif ettiği barış tekliflerinin kuvvetli olduğu ifade edildi.
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Tevfik Rüştü Aras’ın barış projesi teklifleri, Yunanistan
Dışişleri Bakanı M. Maksimos ve Romanya Dışişleri
Bakanı M. Titülesko tarafından da destek buldu ve proje
Avrupa menfaatlerine tamamıyla hizmet etti.15

Baştan beri başlıca amacı, bölge ve komşu devletler-
arasındaki kardeşliğin sağlamlaştırılması olan Türkiye,
bir yandan milli koruma gücünü pekiştirmeye çalışırken,
diğer yandan da “barış yolu”nda barışın sarsılmaması
ve korunması için elinden geleni yaptı. Türkiye’nin ortak
barış ve ortak güvenlik politikası için gösterdiği gayretlerin
ve Balkan devletlerinin birbirlerinin varlıklarına özel
saygı beslemesinin sonucu olarak imzalanan 1934 Balkan
Paktı, sınırların korunmasında, gerçek bir değer taşıdı.16

“Barış yolu” projenin sonuçlarından biri olarak imza-
lanan 1934 Balkan Paktı’nı takip eden yıllarda, Türkiye’nin
müttefikleri, dostları ve komşuları ile ilişkileri; çevresinde
ve bölgesinde sağlanan barışın devamı, dünyanın diğer
birçok yerlerine oranla, daha sağlam ve iyi hale geldi17.  

“Barış yolu” projesinin sonuçlarından diğeri olan
1937 Sadâbad Anlaşması, bu görüş ve özel önemden
doğdu. Böylece Türkiye, bölge devletleriyle karşılıklı ve
müşterek menfaatlerin sıkı dostlukta olduğunu gösterdi.18

Milletler Cemiyeti içinde güvenlik cephesi¬ni sağ-
lamlaştırmak ve diğer taraftan Türkiye’nin savunma
ted¬birlerini zamanında almak anlamında Türkiye, ortak
işbirliği ve ortak barış siyasetinin ifadesi olan Montrö
Sözleşmesi’ne giden süreçte, Avrupa'da icabı halinde
müzakere yolu ile revizyon esasını kabul eden bir barış
cephesi oluşturmaya çalıştı.19

Son dönemlerinde uluslararası ilişkilerde sürekli de-
ğişiklikler ve gerilimler olmasına karşın Atatürk, bu ka-
rışıklığın ve gerilimin ortasında, “barış yolu” projesine
uygun hareket etti. Bu yolda, özen ile çalışmayı sürdür-
menin en doğru karar olduğu düşüncesini de Ankara
hükümetlerine önerdi.20

SONUÇ 
Görüldüğü gibi Atatürk’ün titizlikle üzerinde durduğu

dış politikasının belirgin özelliği, tuttuğu politik yol ve
hedeften, yani “barış yolu”ndan ayrılmamak oldu. 

Bu dönemde Türkiye, ortak güvenliğin ve ortak barışın
gereğini pek çoklarından önce anladı. Bu yolda elinden
geleni yaptı. Her milletin bağımsızlık ve hürriyet içinde
yaşayabilmesi için sürekli barışın, “barış yolu” projesinin
milletlerden sürekli vazifeler istediğini ve uluslararasında
ortak güvenlik ve ortak barışın sürekliliğinin de, ortak
ve daimi dikkat, ilgi ve gayrete muhtaç olduğu tecrübesini
yaşadı.21

Türkiye, her milletin barış ve huzur içinde yaşayabil-
mesinin, bütün dünya¬da barış ve huzurun devamıyla
kabil olduğunun anlaşılmasında önemli rol oynadı. 

Türkiye, hiçbir milletin ve devletin, kendi başına ka-
lamadığı dünyayı sıkıntıya sokmaması için bütün dev-
letlerin, ayrı ayrı ve derece derece sorumlu olduğu ortak
barışın, ortak ve genel güvenliğin, bütün devletlerin el-
birliğiyle kurulması ve korunması gerektiğini Balkan
paktı, Sadâbat Paktı ve Montrö Sözleşmesi örnekleriyle
dünyaya gösterdi.

Yeni Türkiye’nin izlediği ortak barış, ortak güvenlik
ve bölge birliği politikası, Dünya’da yankı uyandırdı ve

Türkiye’nin dışarıda saygınlığını önemli derecede arttır-
dı.

Şu gerçek ortaya çıktı ki, 1923-1938 döneminin ulus-
lararası olayları, barışın, güvenliğin ve birliğin ancak el-
birliğiyle teşkilatlandırılmak suretiyle korunabileceğini
ve gönüllerde bir ideal olarak yer tutması gerektiğini
dünyaya öğretti.22
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Introduction
In frame of Mustafa Kemal Atatürk's  "peace project"

between the years 1923-1938 , Republic of  Turkey's
foreign policy adopted "peace in the world" password out
of the word "peace at home, peace in the world." One of
the basics of Atatürk's foreign policy became policy of
mutual peace for mutual security. So he tried to move in
accordance with allies to defend the country and its
freedom.  Organizing for threats against peace became
one of  Turkey's fundamental foreign policies. Turkey has
always been evaluated in international matters in the
world. It was seen that if there were no peace in the
world, it was impossible for Turkey to keep its own
peace. So it was very important that Turkey must have
cooperated with other governments which also suffered
from lack of peace and freedom.1 When there were no
peace in the world, it was seen that it was almost
impossible to keep your own peace in your country.2

The time between two world wars was named a "time
of peace" because at this process, all european countries
obeyed ceasefire. This was such a long process that it
nearly became impossible to prevent W.W. II.3

Contracts with Germans couldn't remove the reasons
of World War I. Winning countries forced loser countries
to sign peace pacts. This situation only strengthened
hostility of countries because they neglected the ethnic,
economic and geostrategic importance of loser countries.
For this reason peace time between two world wars was
nothing else than cease fire time.4

Despite everything Turkey was the first country to

support mutual peace and was the first country to believe
in and defend it.5

In the name of all world countries Turkey wanted to
find a mutual peace and set up a cooperation between all
nations. But Turkey didn’t have the power to lead all
nations. For this reason it was forced to keep an eye on a
possible war.6

The main point of peace schedule of Grand National
Assembly of Turkey was Misak-ı Milli.General Mustafa
Kemal’s message of peace, which he gave, particularly,
to the people of  europe and the United States  on 24th
October 1922, was to declare that people of Turkey
decided to carry on their lives unconditionally and inde-
pendently.He also stressed that any power attempting to
break this right would be assumed as enemy and the ci-
vilised world would be together with Turkey.It was, mo-
reover, a peace principle that would help Turkey repair
the destruction suffered, improve the economic life which
had been under  great hardships for many years and wel-
come a pleasant life.7

Open and Honest Foreign Policy: Having a Good Rela-
tionship and Being away to Be Opposite

The object of  new Turkey’s foreign policy was always
peace and to have good relations.Notably, in international
relations between the years 1930-1938, Republic of
Turkey paid great attention to ‘Being Stick to Friendships,
a Form of Open and Honest Thought Never Being against
to Any Country’, ‘Strength of Relations between the Two

239238

MUSTAFA KeMAL ATATURK'S PROJeCT OF
INTeRNATIONAL "THe PATH OF PeACe"

MUSTAFA BIYIKLI

Ass. Prof.Dr., Dumlupınar University Science and Literature Faculty History Department

mb.bilgi@gmail.com

SUMMARY

General Mustafa Kemal was a leader who gave much importance and priority to the international
peace.According to him, all countries of world should struggle to keep peace and remove disagreements. For
this reason, his words "Peace at home, peace in the world" became symbol of peace and Republic of Turkey
which was founded under the leadership of Mustafa Kemal was based on conciliatory foreign policy. Repub-
lic of Turkey did its best to keep peace and mutual securtiy between 1923-1938 under Mustafa Kemal's
project of "peace".

Key words: Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Rüştü Aras, foreign policy, peace policy, peace project, mutual
peace, mutual security.



241240

Countries’, ‘Being away to Be Opposite against each
Other’ principles, the development of bilateral relations
increasingly and for this reason, the countries need to
have trust and strength for themselves.8 Consequently,
in these years, Turkey’s relations with all the regional
states nearly improved and an appropriate atmosphere
was created for  the purpose that cooperation could be
formed in the region.

General Mustafa Kemal, who appreciated works and
contributions to ‘The Path of Peace’ of  states having
taken part in ‘The Path of Peace’ among the  regional co-
untries and private and non-governmental organisations,
took pain over having no problems and disagreements
with the neighbouring countries owing to the fact that
the geographical location of Turkey is related to the pro-
tection and endorsement of peace in the region, and he
aimed at this as a policy.9

The exchange visits which were made by Prime
Minister and Ministers among the regional states and
having relations improved the frienship and confidence
ties and made the secure relations possible increasingly.The
treaties supporting the treaties of neutrality, non-agression
and arbitration agreement which were made to keep the
peace and quiet  and the social order in the region, the
fact that they were signed during the visits of Turkey and
creating an atmosphere of real confidence among the
states had an important role for ‘Internatioanal Peace
and Security Ideal’.

As a result of a natural need, for the border states
having high benefits at sea and on land, and  geographical
ties of which were in mesh, it became an important step
that  the neighboring countries had signed the friendship
treaty to ensure mutually the common borders of the ne-
ighboring states.Thereby, in these years, new Turkey,
tried to protect ‘ Its Honest, Open and Clear Foreign
Policy’  which it took care among the states in its region
and surroundings.10

Forming the Basics for Mutual Peace

In the years of 1930s, when international politics,
economic crises and difficulties were experienced, General
Mustafa Kemal had the intention that the first condition
is ‘the nations’union with the view to protect the peace’
so that  the intenational political security can develop. He
also believed that the economic resurgence could be
attained by ‘accepting an idea of the right of every nation
to live in prosperity and to develop’ and ‘working of all
nations  together’. In spite of the ongoing adverse
conditions of the period, Turkey’s relations with the
nations in the  region progressed by depending on the se-
rious, sincere, idea of  peace and trust.Among the friendly
countries, ‘The Protection of a Proper Situation’ has
always become a principal  to which Turkey paid great
attention.Aganist international economic challenges,
Turkey took the measures of protection, balancing and
development.11

Turkey, which offerred every kind of help it could do
to solve the problems suspended, make a decision with
the states of the region and spend great effort to have
good relations, tried to normalise its relations with peace,

friendship and  good neighbourly agreements  and to
form basics for mutual peace.12

From the Mutual Policy of Front of 
Peace to the Mutual Security

In foreign policy, Turkey followed a stable road in in-
ternational cooperation.Particularly, in the policy of the
Balkans and east, it drew to itself ‘The Path of Peace’ by
carrying on a pleased  cooperation.On this way to the
peace, wherever a call came from, Turkey welcomed it
sincerely and took into consider.Turkey demonstrated its
commitment in all fields to the League of Nations, which
was an international organisation seen as ‘The Best Way
to the Peace Process’ by Turkey.Besides neighbouring
countries, it pursued a policy that both improves harmonious
relations with other nations  and is  based on friendship
and proximity.As with all over the world, the protection
of balance in the Balkans and  Mediterranean where
Turkey is directly connected to geographically  has become
a subject matter followed closely and with interest by
Turkey.For a permanent mutual peace and mutual security,
much effort was spent to keep on good relations and
develop the friendship with exchange visits.13

Mustafa Kemal ATATÜRK became the foreign policy
of Atatürk period, ‘Road to Peace’, the determinant of
public peace and security policies whereas it was Tevfik
Rüştü ARAS who was the Minister of Foreign Affairs of
Atatürk for thirteen years  and not only leading practitioner
but also master builder.14

In this period, the international efforts of peace of
Tevfik Rüştü ARAS echoed in the world and was appre-
ciated.04/06/1934 issue, published in Greek and named
‘elenikon Melon’,

Balkan states emphasized that Tevfik Rüştü ARAS’
peace bids played an important role becoming strong ad-
vocates of peace.In the article published, the work of
peace which Balkan states formed was appreciated, es-
pecially it was stated that peace bids proposed by Tevfik
Rüştü ARAS, who was the Minister of Foreign Affairs of
Turkey, at the conference to lay down arms contributed
to this peace.The proposals of peace project by Tevfik
Rüştü ARAS were supported by both M.Maksimos, who
was the Minister of Foreign Affairs of Greece and M.Titü-
lesko, who was the Minister of Foreign Affairs of Romania
and this project completely served to the interests of eu-
rope.15

Turkey, the main purpose of which was to reinforce
the friendship  with the neighbouring and regional inter-
states, did its best not only to consolidate its national
protection force but also not to betray the peace and pro-
tection in ‘The Path of Peace’ from the outset.The Balkans
Pact, 1934, which was signed as a result of Turkey’s
efforts for mutual peace and mutual security policy and
Balkan states’ respects to each other’s assets, demonstrated
great value in the protection of borders.16

In the years following the Balkan Pact, 1934, which
was signed as one of the consequences of the project
‘The Path of Peace’, Turkey’s relations with its allies,
friends and neighbouring states, more peace provided
around it and its region became a lot stronger compared



with the other parts of the world.17

Sadabad Pact, 1937, which was one of the other con-
sequences of the project of  ‘The Path of Peace’ appeared
from this view and importance.Thereby, Turkey demons-
trated that its intimacy was relied on mutual and common
interests with the states of the region.18

Turkey, which strenghtened the security front  in a
league of nations on the one hand, took

defensive measures in time on the other, attempted
to create of peace  that is based on negotiations  and
revision in europe in the process through Montreux Con-
vention, which is the expression  of a shared policy of
cooperation and peace.19

Though there were constant changes and stresses in
international relations in the last years of his, Atatürk,
moved according to the project of ‘The Path of Peace’ in
the middle of this confusion and tension.He, moreover,
recommended to the Ankara government the opinion  of
the right decision to maintain to work with care.20

Conclusion
As can be seen, the apparent feature of Atatürk’s

foreign policy that he stressed carefully was to stick the
political path and target, in other words, ‘The Path of
Peace’.

In this period, Turkey felt the necessity of the  security
and peace much earlier than many others.He did his best
on this way.He had an experience that permanent peace
and the project of ‘The Path of Peace’ require duties for the
nations, then the continuity of the mutual security and
peace  among nations were in need of shared  and constant
attention, enthusiasm and effort in order that every nation
is able to live in independence and freedom.21

Turkey played an important role with the understanding
that it was only possible for societies to live in peace
when peace was permanant all over the world.

Turkey proved to the world with the samples of Balkan
Pact, Sadabad Pact and Montreux Convention that no
nation and state could live on their own; besides, mutual
peace,  shared and general safety  which all states were
in charge of seperately and by degrees so as not shut out
the world in trouble were supposed to be established and
maintained collaboratively of all nations.

The mutual peace and security and policy of regional
cooperation that Turkey followed echoed around the
world and inceased Turkey’s reputation abroad signifi-
cantly.
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zUSAMMeNFASUNNG

Mustafa Kemal Pascha, legt Wert darauf, den in-
ternationalen Frieden und die Priorität eines Führers
des Friedens. Ihm zufolge, verschlechterung des
Friedens-und Konfliktforschung für das Ver-
schwinden von allen Ländern der Welt sollte danach
streben,deshalb ist sein Wort "Frieden, Frieden auf
der  Welt", ist zu einem Symbol des Friedens gewor-
den und gegründet unter der Führung von Mustafa

Kemal Pascha wurde auf den Prinzipien der
friedlichen Außenpolitik der Republik Türkei. Die
Republik Türkei zwischen den Jahren 1923-1938,
Mustafa Kemal Atatürk, den "Frieden path"-Projekt,
Partner im Frieden, und tat sein Bestes, um die
gemeinsame Sicherheit.

Schlüsselwörter: Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik
Rüştü Aras, Außenpolitik, Friedenspolitik, Projekt
auf  den Weg des Friedens, Gemeinsame Frieden,
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