Meclisteki
muhaliflerin muhtelif
hücum hareketleri

tinden, nihayetine kadar iﬂtirake mecbur oldum. Muhalifler, adeta, ne istediklerini bilmez bir halde idi. Meclisin, müsbet veya menfi bir karar vermesi imkâns›z bir hale geldi. Bizim, sarih olarak anlad›¤›m›z ﬂu idi ki, muhalifler, sulh meselesini, Mecliste, ihtirasata vas›ta ittihaz etmek istiyorlard›. Efendiler, baz›
matbuat ta, bu ihtirasat›, ﬂayan› hayret ve ateﬂîn bir surette, tehalükle körüklüyorlard›. Bu haleti ruhiyede bulunan Meclis ile sulh meselesini intaç etmek
müﬂkül olaca¤›n› görmek tabiî, fakat mucibi teessür idi.
Mecliste verdi¤im umumî izahatla, vaziyetin her noktas›n› söyledim. Bütün ihtimalâttan bahsettim. ‹tilâf Devletleri heyeti murahhasalar›ndan baz›s›n›n
memleketlerine avdetlerinde vukubulan beyanat›n› hakikat ve esas telâkki ederek, Heyeti Murahhasam›za hücum etmek mesle¤inin ﬂayan› takdir olmad›¤›n›
söyledim. Heyeti Murahhasam›z› dinlemek ve onun izahat›na inanmak ve ona
göre vaziyeti muhakeme etmek lâz›m geldi¤ini bildirdim.
Heyeti Murahhasam›z›n, Heyeti Vekilenin vermiﬂ oldu¤u talimat›n hilâf›nda hareket edip etmedi¤ini söylemek salâhiyetinin, Mecliste haz›r bulunan Heyeti Vekileye ait oldu¤unu dermeyan ettim.
Nihayet, dedim ki, Heyeti Murahhasa, Heyeti Vekileye karﬂ› mes'uldur.
Meclise karﬂ› mes'ul olan Heyeti Vekiledir. Meclis, Heyeti Vekileye, yeni bir
veçhe vermek mecburiyetindedir. Bu veçhe dahilinde, Heyeti Vekile, Heyeti
Murahhasaya talimat› mahsusa verir. Meclisin teferruat ile iﬂtigaline mahal ve
imkân yoktur.
Veçhe hakk›ndaki noktai nazar›m› da ﬂöyle ifade ettim: "Musul meselesinin muvakkaten talik›n› mevzuubahs etmemek üzere ve fakat idarî, siyasî, malî, iktisadî ve sair mesailde millet ve memleketin hukukunu ve istiklâlini tamam
ve emin olarak istihsal etmek ve memaliki müstahlasam›z›n sureti kat'iyede
tahliyesini ﬂart telâkki eylemek esast›r."
Mütaleat›ma ilâve ettim ki: "Heyeti Murahhasam›z, kendine tevdi edilen
vazifeyi tamamen ve pek mükemmel bir suretle ifa etmiﬂtir. Milletimizin ve
Meclisimizin ﬂerefini muhafaza eylemiﬂtir. E¤er sulh meselesini hüsnü intaç etmek istiyorsak, Meclis taraf›ndan da, Heyeti Murahhasaya, manen kuvvet verilerek mesaisine devam ettirilmek lâz›md›r. Bu suretle, hareket ederseniz, ümitvar olabiliriz ki, bir sulh safhas›na dahil olmak mümkündür."
Meclisin, mevzuubahs mesele hakk›ndaki münakaﬂat› durdu. Fakat, muhalifler, hücum için sebepler icat ve ihtira etmekten, kendilerini bir türlü menedemiyorlard›.
Meclisteki muhaliflerin muhtelif tarzda, baﬂka baﬂka zeminler üzerinde
hücum haz›rl›klar›nda bulunduklar› yeni de¤ildi. Seyahate ç›kt›¤›m tarihten bir
gün sonra, "Hilâfeti ‹slâmiye ve Büyük Millet Meclisi" unvanl› risalenin ortaya at›ld›¤›n›; bütün Meclisin ve milletin aleyhimize tahrik edilmek istenildi¤ini
arzetmiﬂtim. Buna takaddüm eden bir manevra vard›r ki henüz ondan bahsetmedim. Sebebi, Kânunuevvel 1338 iptidas›nda oynanmak istenen oyun, netayici itibarile, seyahatim esnas›nda da devam etmiﬂti. Müsaade buyurursan›z, bu
meseleye dair burada hat›rat›n›z› ihyaya vesile olacak birkaç söz söyliyeyim:
Muhterem Efendiler, üç meb'us, intihab› meb'usan lâyihai kanuniyesinin
tadili hakk›nda bir teklif haz›rlam›ﬂlar... muhteviyat›na muttali olmuﬂtum.

kadar kat›lmak zorunda kald›m. Muhalifler; sanki, ne istediklerini bilmez bir
durumda idi. Meclisin, olumlu ya da olumsuz bir karar vermesi olanak d›ﬂ› duruma geldi. Bizim, aç›kça anlad›¤›m›z ﬂu idi ki, muhalifler, bar›ﬂ sorununu,
Mecliste, kendi ç›kar tutkular› için araç edinmek istiyorlard›. Efendiler, bir k›s›m bas›n da, bu ç›kar tutkular›n›, ﬂaﬂ›lacak ve ateﬂli bir biçimde, candan körüklüyordu. Bu ruh durumu içinde bulunan Meclis ile bar›ﬂ iﬂini sonuçland›rmak güç olaca¤›n› görmek do¤al, ama üzüntü verici idi.
Mecliste yapt›¤›m genel aç›klamada, durumun her noktas›n› söyledim.
Bütün olas›l›klardan söz ettim. ‹tilâf Devletleri delege kurullar›ndan kimilerinin memleketlerine döndüklerinde söylediklerini gerçek ve temel sayarak,
Delege Kurulumuza sald›rman›n be¤enilecek bir tutum olmad›¤›n› söyledim.
Delege Kurulumuzu dinlemek ve onun aç›klamalar›na inanmak ve ona göre
durumu de¤erlendirmek gerekti¤ini bildirdim.
Delege Kurulumuzun, Bakanlar Kurulunun vermiﬂ oldu¤u direktife ayk›r› iﬂ yapm›ﬂ olup olmad›¤›n› söylemek yetkisinin, Mecliste haz›r bulunan Bakanlar Kurulunda oldu¤unu ileri sürdüm.
Sonunda, dedim ki, Delege Kurul Bakanlar Kuruluna karﬂ› sorumludur.
Meclise karﬂ› sorumlu olan Bakanlar Kuruludur. Meclis Bakanlar Kuruluna,
yeni bir yön vermek zorundad›r. Bu yön do¤rultusunda kalarak, Bakanlar
Kurulu, Delege Kurula özel direktif verir. Meclisin ayr›nt›larla u¤raﬂmas›na
yer yoktur u¤raﬂamaz da.
Yeni yön konusunda düﬂündüklerimi de ﬂöyle belirttim:
"Musul sorununun geçici olarak ertelenmesinden sözetmeden yönetim,
politika, maliye, ekonomi ve baﬂka iﬂlerle ilgili sorunlarda millet ve memleketin haklar›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› tam ve sa¤lam olarak elde etmek ve kurtard›¤›m›z yerlerin kesin olarak boﬂalt›lmas›n› istemek temel koﬂul say›lmal›d›r."
Söylediklerime ﬂunlar› da ekledim: "Delege Kurulumuz, kendine verilen
görevi tam ve en iyi bir biçimde yapm›ﬂt›r. Milletimizin ve Meclisimizin onurunu korumuﬂtur. E¤er bar›ﬂ sorununu iyi bir sonuca ba¤lamak istiyorsak,
Meclis taraf›ndan da, Delege Kurula, moral verilerek çal›ﬂmalar›n›n sürdürülmesini sa¤lamak gerekir. Böyle davran›rsan›z, bir bar›ﬂ evresine girilebilece¤ini umabiliriz."
Meclisin, konu üzerindeki tart›ﬂmalar› durdu. Ama muhalifler, sald›rmak
için nedenler yaratmaktan, kendilerini bir türlü alm›yorlard›.
Meclisteki muhaliflerin çeﬂitli biçimlerde, baﬂka baﬂka alanlarda sald›r›
haz›rl›klar›nda bulunduklar› yeni de¤ildi. Geziye ç›kt›¤›m tarihten bir gün
sonra, "Müslüman Halifeli¤i ve Büyük Millet Meclisi" baﬂl›kl› broﬂürün ortaya at›ld›¤›n›; bütün Meclisin ve milletin bize karﬂ› k›ﬂk›rt›lmak istenildi¤ini bilginize sunmuﬂtum. Bundan önce yap›lan bir manevra da vard›r ki daha ondan
sözetmedim. Nedeni, Aral›k 1922 baﬂ›nda oynanmak istenen oyun, sonuçlar›
aç›s›ndan, gezim s›ras›nda da sürmüﬂtü. ‹zin verirseniz, bu sorunla ilgili olarak
burada an›lar›n› canland›rmaya yarayacak birkaç söz söyliyeyim:
Muhterem Efendiler, üç meb'us, meb'us seçimi kanun tasar›s›n›n de¤iﬂtirilmesiyle ilgili bir önerge haz›rlam›ﬂlar.. içeri¤ini ö¤renmiﬂtim.
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Meclisteki
muhaliflerin çeﬂitli
sald›r›lar›

Beni vatandaﬂl›k hukukundan
mahrum etmek teklifi
üzerine
Mecliste
vukubulan
beyanat›m

Teklif edilen maddedeki ﬂartlar›
neden haiz
de¤ildim?

2 Kânunuevel 1338 günü, Reisisani Doktor Adnan Bey riyasetinde, vukubulan celsede; makam› riyasetten; ﬂu hitap iﬂitildi: "Efendim! ‹ntihab›
Meb'usan Kanununun tadili hakk›ndaki teklifin ﬂayan› müzakere oldu¤una
dair Lâyiha Encümeni mazbatas› var." Bu hitap, "(okunsun sesleri)" ile karﬂ›land›. ‹ki meb'us "Ehemmiyeti vard›r. Okunmas›n› teklif ederiz." diyerek,
umumî sesleri tasrih ettiler.
Reis - Efendim! Bu teklifi kanunînin okunmadan encümene havalesi teamüldendir, dedi.
Efendiler, meselenin ne oldu¤unu ve Mecliste cereyan eden müzakereyi o
güne ait zab›t ceridesinde okumak mümkündür. Fakat, heyeti aliyenizi, bu külfetten kurtarmak için müsaade buyurursan›z o celsede benim, vukubulan beyanat›mdan bir k›sm›n› aynen arzedeyim:
Teklifi kanunîyi okutmadan encümene havale etmek istiyen reisten söz
alarak ﬂu mütaleatta bulundum: "Efendim! Bu teklifi kanunî bir maksad› mahsus ihtiva ediyor ve bu maksad› mahsus do¤ruca ﬂahs›ma taallûk etti¤inden,
müsaade ederseniz, birkaç kelime ile fikrimi arzetmek istiyorum. Erzurum
Meb'usu Süleyman Necati ve Mersin Meb'usu Salâhattin ve Canik Meb'usu
Emin Beyefendiler taraf›ndan teklif olunan lâyihai kanunîye, do¤rudan do¤ruya, benim ﬂahs›m› vatandaﬂl›k hukukundan ›skat etmek noktai nazar›na matuftur. 14 üncü maddede yaz›l› olan sat›rlar› gözden geçirecek olursan›z, orada,
deniliyordu ki: "Büyük Millet Meclisine aza intihap olunabilmek için Türkiyenin bugünkü hudutlar› dahilindeki mahaller ahalisinden olmak meﬂruttur veya
dairei intihabiyesi dahilinde mütemekkin olmak meﬂruttur. Ondan sonra muhacereten gelenlerden Türk ve Kürtler tarihi iskânlar›ndan itibaren beﬂ sene
mürur etmiﬂ ise intihap olunabilirler".
Maalesef, mahalli tevellüdüm, bugünkü hudutlar haricinde kalm›ﬂ bulunuyor. Saniyen; herhangi bir dairei intihabîyenin beﬂ senelik mütemekkini dahi de¤ilim. Mahalli tevellüdüm, bugünkü hududu millîyemizin haricinde kalm›ﬂt›r. Fakat, bu böyle ise, bunda benim kat'iyyen bir kasit ve kabahatim yoktur. Bunun sebebi, bütün memleketimizi, milletimizi, mahvü muzmahil etmek
istiyen düﬂmanlar›n, harekât›nda muvaffak olmaktan k›smen menedilememiﬂ
olmas›d›r. E¤er düﬂmanlar, tamamen maksatlar›na muvaffak olmuﬂ olsalard›,
Allah muhafaza etsin, buraya vaz›ulimza olan efendilerin dahi memleketleri
hudut haricinde kalabilirdi.
Bundan baﬂka, bu maddenin talep etti¤i ﬂart› haiz bulunmuyorsam, yani,
beﬂ sene mütemadiyen bir dairei intihabiyede sakin olamam›ﬂ isem, o da, bu vatana ifa etti¤im hidemat yüzündendir. E¤er, bu maddenin, talep etti¤i ﬂart› ihraza çal›ﬂsayd›m, ‹stanbulu, kazand›rmaktan ibaret olan Ar›burnu ve Anafartalardaki müdafaat›m› yapmamakl›¤›m lâz›m gelirdi. E¤er ben, bir yerde beﬂ
sene oturmaya mahkûm olsayd›m, Bitlis ve Muﬂu ald›ktan sonra Diyarbekir istikametinde tevessü eden düﬂman›n karﬂ›s›na ç›kmamakl›¤›m, Bitlis ve Muﬂu
kurtarmaktan ibaret olan vazifei vataniyemi yapmamakl›¤›m lâz›m gelirdi. Bu
efendilerin, talep etti¤i ﬂeraiti ihraz etmek isteseydim, Suriyeyi tahliye eden ordular›n enkaz›ndan, Halepte bir ordu teﬂkil ederek düﬂmana karﬂ› müdafaa etmemekli¤im ve bugün hududu millîye dedi¤imiz hududu filen tespit etmemekli¤im lâz›mgelirdi.

2 Aral›k 1922 günü, ‹kinci Baﬂkan Doktor Adnan Bey baﬂkanl›¤›nda, yap›lan oturumda; baﬂkan›n ﬂunlar› söyledi¤i duyuldu: "Efendim Meb’uslar›n
Seçimi Kanununun de¤iﬂtirilmesi ile ilgili önergenin görüﬂülebilece¤i yolunda
Tasar› Komüsyonunun bir yaz›s› var." Bu sözler, "okunsun" sesleri ile karﬂ›land›. ‹ki meb'us "Önemi vard›r. Okunmas›n› öneriyoruz." diyerek, gürültülerin anlam›n› aç›klad›lar.
Baﬂkan - Efendim bu kanun tasar›s›n›n okunmadan komüsyona gönderilmesi gelenektir, dedi.
Efendiler, iﬂin ne oldu¤u ve Mecliste yap›lan görüﬂme o günkü tutanakdan okunabilir. Ama, yüce toplulu¤unuzu, bu zahmetten kurtarmak için izin
verirseniz benim o oturumda, yapt›¤›m konuﬂman›n bir bölümünü oldu¤u gibi bilginize sunay›m:
Kanun önergesini okutmadan komüsyona göndermek istiyen baﬂkandan
söz alarak ﬂunlar› söyledim: "Efendim bu kanun önergesinde bir özel amaç
güdülüyor ve bu özel amaç do¤rudan do¤ruya beni ilgilendirdi¤inden, izin verirseniz, birkaç kelime ile düﬂüncemi sunmak istiyorum. Erzurum Meb'usu
Süleyman Necati ve Mersin Meb'usu Salâhattin ve Samsun Meb'usu Emin
Beyefendiler taraf›ndan verilen kanun önergesi, do¤rudan do¤ruya, beni vatandaﬂl›k haklar›ndan yoksun etmeye yöneliktir. 14 üncü maddede yaz›l› olan
sat›rlar› gözden geçirecek olursan›z, orada, ﬂöyle denildi¤ini görürsünüz: (Büyük Millet Meclisine üye seçilebilmek için Türkiyenin bugünkü s›n›rlar› içindeki yerler halk›ndan olmak ya da kendi seçim bölgesinde yerleﬂmiﬂ olmak
gerekir. Ondan sonra göçmen olarak gelenlerden Türk ve Kürtler yerleﬂtirildikleri tarihten baﬂlamak üzere beﬂ sene geçmiﬂ ise seçilebilirler.)
Ne yaz›k ki, do¤um yerim, bugünkü s›n›rlar d›ﬂ›nda kalm›ﬂ bulunuyor.
‹kincisi; herhangi bir seçim bölgesinde beﬂ senedir yerleﬂmiﬂ de de¤ilim. Do¤um yerim, bugünkü ulusal s›n›rlar›m›z›n d›ﬂ›nda kalm›ﬂt›r. Ama, bu, böyle
ise, bunu ben istemiﬂ de¤ilim ve bunda benim suçum yoktur. Bunun nedeni,
bütün memleketimizi, milletimizi, da¤›t›p yok etmek istiyen düﬂmanlar›n bu
iﬂteki baﬂar›lar›n›n biraz olsun önlenemeyiﬂinden ileri gelmiﬂtir. E¤er düﬂmanlar, amaçlar›n› elde etmekte tümüyle baﬂar›l› olmuﬂ olsalard›, Allah korusun, buraya imza atan efendilerin de do¤um yerleri s›n›r d›ﬂ›nda kalabilirdi.
Bundan baﬂka, bu maddenin arad›¤› koﬂul bende yoksa, yani, beﬂ sene
aras›z olarak bir seçim bölgesinde oturmam›ﬂ isem, o da, bu vatana yapt›¤›m
hizmet yüzündendir. E¤er, bu maddenin, arad›¤› niteli¤i kazanmaya çal›ﬂsayd›m, ‹stanbulu, kazand›rmaktan baﬂka bir ﬂey olmayan Ar›burnu ve Anafartalardaki savunmalar›m› yapmamam gerekirdi. E¤er ben, bir yerde beﬂ sene
oturmak zorunda olsayd›m, Bitlis ve Muﬂu ald›ktan sonra Diyarbak›r do¤rultusunda yay›lan düﬂman›n karﬂ›s›na ç›kmamam, Bitlis ve Muﬂu kurtarmaktan
baﬂka bir ﬂey olmayan bu vatan görevimi yapmamam gerekirdi. Bu efendilerin, arad›klar› nitelikleri kazanmak isteseydim, Suriyeyi boﬂaltan ordular›n y›k›nt›lar›ndan, Halepte bir ordu kurarak düﬂmana karﬂ› savunmamam ve bugün ulusal s›n›rlar›m›z dedi¤imiz s›n›rlar› edimli olarak saptamamam gerekirdi.
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Beni vatandaﬂl›k haklar›ndan
yoksun etmek, önerisi üzerine
Mecliste
yapt›¤›m
konuﬂma

Önerilen
maddedeki
koﬂullar
bende niçin
yok?

Milletin,
hakk›mda
izhar etti¤i
muhabbet
ve itimad›n
samimî ifadeleri

Yeniden
intihabat
icras› karar›

Zannediyorum ki; ondan sonraki mesaim cümlenin malûmudur. Hiçbir
ﬂerde, beﬂ sene oturam›yacak kadar sarf› mesai etmiﬂ bulunuyorum. Ben zannediyordum ki, bu hiddemat›mdan dolay› milletimin muhabbetine ve teveccühüne mazhar oldum. Delki bütün âlemi islâm›n muhabbet ve teveccühüne
mazhar›m. Binaenaleyh, bu teveccühata mukabil, vatandaﬂl›k hukukundan ›skata maruz kalaca¤›m› asla hat›ra getirmezdim. Tahmin ediyorum ve ediyordum ki, ecnebî düﬂmanlar, bana, suikast etmek suretile de memleketimdeki hizmetimden beni tecride çal›ﬂacaklard›r. Fakat, hiçbir zaman hat›r ve hayalime
getirmezdim ki, Meclisi Alide, velev iki üç kiﬂi olsun ayn› zihniyette bulunabilsin. Binaenaleyh, ben anlamak istiyorum, bu efendiler; dairei intihabiyeleri halk›n›n ciddî olarak tercüman› fikir ve hissi midirler?
Yine bu efendilere karﬂ› söylüyorum; meb'us olmak itibarile tabiî ﬂamil bir
s›fat› cami bulunuyorlar. Binaenaleyh, millet bu efendilerle hemfikir midir?
Efendiler, beni vatand›ﬂl›k hukukundan ›skat etmek salâhiyeti bu efendilere nereden verilmiﬂtir?! Bu kürsüden, resmen, heyeti aliyenize ve bu efendilerin
dairei intihabiyeleri halk›na ve bütün millete soruyorum ve cevap istiyorum!"
Bu sözlerim ajans ve matbuatla intiﬂar etti. Millet, beyanat ve sualime muttali oldu. Derakap memleketin, bilaistisna, devairi intihabiyesi müntahibi hakikileri taraf›ndan, halk taraf›ndan Meclis Riyasetine protestonameler ya¤d›.
Teklifi kanuniye imza vazeden meb'us efendilerin de dairei intihabiyeleri halk›
kendilerini ve kendilerile hemfikir olanlar› takbihte, teahhur etmediler. Milletin, hakk›mda izhar etti¤i muhabbet ve itimad›n samimî ifadelerini ihtiva eylemeleri cihetile k›ymetli birer hat›ra olarak saklamakta oldu¤um bu telgrafnameler, büyük bir dosya teﬂkil etmektedir. Dosya muhteviyat›, zaman›nda matbuat ile de intiﬂar etmiﬂ idi. Ben, burada yaln›z, bir dairei intihabiyenin, Rizenin ﬂahs›ma hitap eden bir telgrafnamesini aynen arzetmekle iktifa edece¤im:

San›yorum ki; ondan sonraki çal›ﬂmalar›m› herkes bilir. Hiçbir yerde, beﬂ
sene oturam›yacak ölçüde çal›ﬂm›ﬂ bulunuyorum. Ben san›yordum ki, bu hizmetlerimle milletimin sevgisini ve yak›nl›¤›n› kazand›m. Belki bütün Müslümanl›k dünyas›n›n sevgisini ve yak›nl›¤›n› kazanm›ﬂ bulunuyorum. Müslüman
dünyas›n›n gösterdi¤i bu yak›nl›¤a karﬂ›, kendi ülkemde yurttaﬂl›k haklar›mdan yoksun b›rak›lmakla karﬂ›laﬂaca¤›m› hiç akl›ma getirmezdim. San›yorum
ve san›yordum ki; d›ﬂ düﬂmanlar, bana, can›ma k›yarak da memleketimdeki
görevimden beni ay›rmaya çal›ﬂacaklard›r. Ama, hiçbir zaman akl›ma ve hayalime getirmezdim ki, Yüce Mecliste, iki üç kiﬂi olsa bile, ayn› düﬂüncede bulunabilsin. Bunun için, ben, anlamak istiyorum, bu efendiler; seçim bölgeleri
halk›n›n düﬂünce ve duygular›n› gerçekten yans›t›yorlar m›?
Yine bu efendilere söylüyorum; meb'us olmak bak›m›ndan bütün milletin vekili niteli¤inde bulunuyorlar. Böyle olunca, millet bu efendilerle ayn›
düﬂüncede midir?
Efendiler, beni vatandaﬂl›k haklar›mdan yoksun etmek yetkisi bu efendilere nereden verilmiﬂtir? Bu kürsüde, resmî olarak, bütün millete soruyorum
ve aç›k yan›t istiyorum."
Bu sözlerim ajansta ve bas›nda yay›mland›. Millet, konuﬂmam› ve sorumu
ö¤rendi. Hemen memleketin, istisnas›z, bütün seçim bölgelerinin gerçek seçmenleri taraf›ndan, halk taraf›ndan Meclis Baﬂkanl›¤›na protesto yaz›lar› ya¤d›. Kanun önergesine imza atan meb'us efendilerin de seçim bölgeleri halk› onlar› ve
onlarla eﬂ düﬂünüﬂte olanlar› k›namakta, gecikmediler. Milletin, benim için gösterdi¤i sevgi ve güveni içtenlikle belirtmek bak›m›ndan de¤erli birer an› olarak
saklamakta oldu¤um bu telgraflar, büyük bir dosya tutmaktad›r. Dosyadaki yaz›lar, zaman›nda bas›nda da yay›mlanm›ﬂt›. Ben, burada yaln›z, bir seçim bölgesinin, Rizenin bana çekti¤i bir telgraf› oldu¤u gibi bilginize sunmakla yetinece¤im:

"Üç meb'us beyin, ‹ntihap Kanunu hakk›ndaki takriri malûmuna, livam›z meb'uslar›n›n
iﬂtirak etmeyece¤i kanaatile bir ﬂey yazmaya lüzum görmemiﬂtik. ﬁimdi, Meb’us Osman Efendiden ald›¤›m›z mektupta, kendisinin o takrirle alâkadar ve muhalif gruba mensup oldu¤unu
makam› iftiharda bildirmesi üzerine hususat› atiyenin arz›na mecburiyet hâs›l olmuﬂtur.
1 - (Takdirkârane ve samimi sözlerden sonra) ﬁahs›n›z ve muhterem k›ymettar rüfekayi
mesainiz aleyhinde, livam›z nam›na söz söyliyen ve fikri muhalefet besliyen ve bizce hiçbir
ﬂahsiyet ve mevkii olm›yan meb’usu tel'in ederiz. O, livam›z› temsil hakk›n› da haiz olamaz.
2 - ﬁu zamanda, vatans›zlar›n bile iﬂtirak etmiyece¤i fikri muhalefet ve mefsedeti bize
tavsiye eden meb'us efendinin fikrine iﬂtirak edecek, livam›zda bir fert dahi mevcut olmad›¤›m maaﬂükran ihtiramat› tazimkâranemize terdifen arzeyleriz Efendim."
‹mzalar

Üç meb'us beyin, Seçim Kanunuyla ilgili bilinen önergesine, sanca¤›m›z meb'uslar›n›n
kat›lmayaca¤› kan›s›yla bir ﬂey yazmaya gerek görmemiﬂtik. ﬁimdi, Meb'us Osman Efendiden ald›¤›m›z mektupta, kendisinin o önergeyle ilgili ve muhalif grupdan oldu¤unu övünerek bildirmesi üzerine ﬂunlar› bilginize sunmam›z zorunlu olmuﬂtur:
1- (‹çten gelen övücü sözlerden sonra) Size ve say›n de¤erli çal›ﬂma arkadaﬂlar›n›za
karﬂ›, sanca¤›m›z ad›na söz söyliyen ve ayk›r› görüﬂ besliyen ve bizce hiçbir de¤eri ve önemi olmayan meb'usu lânetleriz. Onun, sanca¤›m›z› temsil hakk› da olamaz.
2- ﬁu zamanda, vatans›zlar›n bile kat›lmayaca¤› muhalefet ve kar›ﬂt›r›c›l›¤› bize öneren meb'us efendinin düﬂüncesine kat›lacak, sanca¤›m›zda tek kiﬂinin bile olmad›¤›n› Tanr›ya ﬂükrederek ve üstün sayg›lar›m›zla bilginize sunar›z Efendim.
‹mzalar

Muhterem Efendiler, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin, vakayiini
iﬂaret eyledi¤imiz tarihte, gösterdi¤i müﬂevveﬂ haleti ruhiye, cidden teemmüle
ﬂayan bir mahiyet iktisap etti. Bütün millette, Meclisin vazife ifa edemiyecek bir
hale geldi¤i endiﬂesi hissolunma¤a baﬂlad›. Mecliste vaziyeti, itidal ve basiret ile
mütalea ve muhakeme eden aza dahi ›st›raplar›n› izhardan men'i nefsedemiyorlard›. Art›k tereddüde mahal kalmam›ﬂt› ki, Meclis tecdit olunmad›kça, millet ve memleketin a¤›r ve mes'uliyetli iﬂlerine tedvir etmeye imkân yoktur. Bu
zarurete ben de kani oldum. Bir gece, Baﬂvekil Rauf Beye ikamet etmekte oldu¤u istasyon binas›nda Heyeti Vekileyi içtimaa davet etmesini, benim de bizzat gelece¤imi telefonla bildirdim.

Muhterem Efendiler, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin, olaylar›n›
anlatt›¤›m›z tarihteki, kar›ﬂ›k ruh durumu, gerçekten düﬂünülmeye de¤er bir
nitelik ald›. Bütün millette, Meclisin görev yapamayacak bir duruma geldi¤i
kayg›s› sezilmeye baﬂland›. Mecliste, durumu, so¤ukkanl›l›kla ve sa¤görü ile
düﬂünüp inceleyen üyeler bile üzüntülerini aç›¤a vurmaktan kendilerini alam›yorlard›. Art›k karars›zl›¤›n yeri yoktu, Meclis yenilenmedikçe, millet ve
memleketin a¤›r ve sorumluluk gerektiren iﬂlerini yürütemiyecektir. Bu zorunlulu¤a ben de inand›m. Bir gece, Baﬂbakan Rauf Beye oturmakta oldu¤u
istasyon binas›nda Bakanlar Kurulunu toplant›ya ça¤›rmas›n›, benim de toplant›ya kat›laca¤›m› telefonla bildirdim.
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Rauf Bey nezdinde içtima eden Heyeti Vekileye, Meclisin tecdidini, Meclise teklif etmek lüzumundan bahsettim. K›sa bir münakaﬂadan sonra, Heyeti
Vekile ile mutab›k kald›k. Ayn› gecede Meclisteki, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu Heyeti ‹daresini de Heyeti Vekile içtima›na davet ettim. Bu
heyeti idare içinde teklifimi nabemahal bulup isti¤rap edenler bulundu. Müzakere ve münakaﬂa ertesi güne kadar sürdü. Maahaza, bu heyetle de anlaﬂt›k.
Ondan sonra derhal grup heyeti umumîyesini içtima ettirdim. Orada memleketin vaziyeti umumîyesini, müstacelen görülmesi lâz›mgelen millet iﬂlerini izah
ettim ve Meclisin art›k bu vezaifi ifaya kabiliyeti kalmad›¤›n› ifade ve isbat eyliyerek meclisten tecdidi intihaba karar vermesini talep etmek icap eyledi¤ini
bildirdim. Grup heyeti umumiyesi, beyanat ve izahat›m› hüsnü telâkki eyledi.
Bunun üzerine mesele, ayn› günde, 1 Nisan 1339 da Meclise nakledildi. Yüz
yirmi kadar aza, bir takrirle, Meclise; tecdidi intihap için bir teklifi kanunî takdim etti. Meclis, müttefikan "Yeniden intihabat icras› karargir oldu" tarz›nda
olan kanunu ç›kard›.
Meclisin, bu karar› vermesi ink›lâp tarihimizde mühim bir nokta teﬂkil
eder. Çünkü bu karar› vermekle, Meclis, kendinde hâs›l olan maraz› itiraf ve
bundan dolay›, millette hissedilen ›st›rab› idrak etmiﬂ oldu¤unu gösterdi.
Efendiler, Lozan Konferans› 23 Nisan 1339 da tekrar içtima etti. Heyeti
Murahhasan›z Lozanda tesisi sulha çal›ﬂ›rken, ben de, yeni intihabat ile meﬂgul
oluyordum.
Yeni intihabata, malûm olan umdelerimizi ilân ederek dahil olduk. Noktai nazarlar›m›z› kabul edip meb'us olmak istiyen zevat, evvelâ, umdeleri kabul
etti¤ini ve noktai nazarda müﬂterek oldu¤unu bana bildiriyordu. Namzetleri
tesbit ve zaman›nda f›rkam›z nam›na, ben, ilân edecektim.
Bu tarz› iltizam etmiﬂtim. Çünkü vukubulacak intihabatta, milleti i¤fal
ederek, muhtelif emellerle meb'us olmaya çal›ﬂacaklar›n çok oldu¤unu biliyordum. Memleketin her taraf›nda, beyanat ve irﬂadat›m kemali samimiyet ve itimatla karﬂ›land›.
Bütün millet, ilân etti¤im umdeleri, tamamen benimsedi ve umdelere ve
hatta ﬂahs›ma muhalefet göstereceklerin, milletçe meb'uslu¤a intihab›na imkân
kalmad›¤› anlaﬂ›ld›.
Filhakika, baz› devairi intihabiyede, resen teﬂebbüsatta bulunanlar muvaffak olamad›lar. Bu meyanda o zaman, henüz Birinci Ordumuzun Kumandan›
bulunan Nurettin Paﬂa da meb'us olmak teﬂebbüsünde bulunm›ﬂt›. Mümkün
olmad›. Nurettin Paﬂa, bu arzusunu bilâhare, münferit bir intihapta, Bursada
temin etti.
Paﬂan›n, resen ve müstakillen meb'uslu¤unu temin için, evvel ve âhir, kendi tarz›nda, lüzumu gibi propaganda da yapt›rmaktan geri kalmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›. Bu yoldaki teﬂebbüsat ve neﬂriyattan herkesin calibi dikkati olan bilhassa tercümeihalidir.
Nurettin Paﬂa, 1339 yeni intihap senesi, Abit Süreyya Bey nam›nda bir zata "A.S. " rumuzile bir tercümeihal neﬂrettirdi.
Abit Süreyya Bey, Abdülhamidin baﬂkâtiplerinden merhum Süreyya Paﬂan›n
o¤ludur. Meﬂrutiyetten evvel, Nurettin Paﬂa gibi ve onunla beraber fahrî hünkâr
yaveri idi. Harb› Umumîde ‹zmirde ve istiklâl seferinin nihayetinde Nurettin Pa-

Rauf Beyin konutunda toplanan Bakanlar Kuruluna, Meclisin yenilenmesini, Meclise önermesi gerekti¤inden sözettim. K›sa bir tart›ﬂmadan sonra,
Bakanlar Kurulu ile görüﬂbirli¤ine vard›k. Ayn› gecede Meclisteki, Anadolu
ve Rumeli Haklar› Savunma Grubu Yönetim Kurulunu da Bakanlar Kurulu
toplant›s›na ça¤›rd›m. Bu yönetim kurulu içinde önerimi yersiz bulup ﬂaﬂanlar
oldu. Görüﬂme ve tart›ﬂmalar ertesi güne kadar sürdü. Böyle olmakla birlikte, bu kurulla da anlaﬂt›k. Ondan sonra hemen grup genel kurulunu toplad›m.
Orada memleketin genel durumunu, ivedilikle yap›lmas› gereken millet iﬂlerini aç›klad›m ve Meclisin art›k bu görevi yapacak yetene¤i kalmad›¤›n› söyleyip kan›tlayarak Meclisten seçimi yenileme karar› vermesini istemek gerekti¤ini bildirdim. Grup genel kurulu, söylediklerimi ve aç›klamalar›m› iyi karﬂ›lad›. Bunun üzerine konu, yine o gün, 1 Nisan 1923 te Meclise götürüldü.
Yüz yirmi kadar üye, bir önergeyle, Meclise; seçimin yenilenmesi için bir kanun önerisi verdi. Meclis oy birli¤iyle "Yeniden seçim yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld›" diyen kanunu ç›kard›.
Meclisin, bu karar› vermesi devrim tarihimizde önemli bir noktad›r.
Çünkü, bu karar› vermekle, Meclis, kendinde beliren hastal›¤› kabullendi¤ini ve bundan dolay›, milletin duydu¤u üzüntüyü anlam›ﬂ oldu¤unu gösterdi.
Efendiler, Lozan Konferans› 23 Nisan 1923 te yeniden topland›. Delege
Kurulumuz Lozanda bar›ﬂ› sa¤lamaya çal›ﬂ›rken, ben de, yeni seçimle u¤raﬂ›yordum.
Yeni seçime, bilinen, ilkelerimizi duyurarak kat›ld›k. Görüﬂlerimizi kabul
edip meb'us olmak istiyen kiﬂiler, önce, ilkeleri kabul ettiklerini ve görüﬂlerimize kat›ld›klar›n› bana bildiriyorlard›. Parti ad›na, adaylar› saptay›p zaman›nda ben, ilân edecektim.
Bu yolu seçmiﬂtim. Çünkü yap›lacak seçimlerde, milleti aldatarak, çeﬂitli
emellerle meb'us olmaya çal›ﬂacaklar›n çok oldu¤unu biliyordum. Memleketin her taraf›nda, sözlerim ve ayd›nlatmalar›m tam içtenlik ve güvenle karﬂ›land›.
Bütün millet, ilân etti¤im ilkeleri, tamamen benimsedi ve ilkelere ve hatta bana karﬂ› ç›kacaklar›n, millet taraf›ndan meb’uslu¤a seçilme olana¤› kalmad›¤› anlaﬂ›ld›.
Do¤rudur, baz› seçim bölgelerinde, kendili¤inden giriﬂimde bulunanlar
baﬂar›l› olamad›lar. Bu arada, o zaman, daha Birinci Ordumuzun Komutan›
olan Nurettin Paﬂa da meb'us olmak giriﬂiminde bulunmuﬂtu. Olamad›. Nurettin Paﬂa, bu iste¤ini sonradan, bir ara seçimde, Bursada elde etti.
Paﬂan›n, kendili¤inden ve ba¤›ms›z olarak meb'uslu¤unu sa¤lamak için,
her zaman, kendi yönteminde, gere¤i gibi propaganda da yapt›rmaktan geri
kalmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›. Bu yoldaki giriﬂimler ve yay›mlardan özellikle herkesin dikkatini çekmiﬂ olan biyografisidir.
Nurettin Paﬂa, 1923 yeni seçim senesi, Abit Süreyya Bey ad›nda bir kiﬂiye "A.S." iﬂaretiyle bir biyografi yay›mlatt›.
Abit Süreyya Bey, Abdülhamidin baﬂkâtiplerinden merhum Süreyya Paﬂan›n o¤ludur. Meﬂrutiyetten evvel, Nurettin Paﬂa gibi ve onunla birlikte onursal
padiﬂah yaveri idi. Genel Savaﬂta ‹zmirde ve ba¤›ms›zl›k seferinin sonunda Nu-
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ﬂa karargâh›n›n bulundu¤u ‹zmitte ordu müteahhitli¤i yapt›. Nurettin Paﬂan›n
tercümeihalini muhtevi risaleyi yazan Abit Süreyya Bey de¤ildir. Risale yaz›l›
olarak kendisine verilmiﬂtir. Ondan, inisiyallerini koymas› ve hissedar bulundu¤u Matbaai Osmaniyede tab'ettirmesi Nurettin Paﬂa taraf›ndan rica olunmuﬂtur.
Bu risalenin kab›nda, ﬂu yaz›lar okunur:
“‹zmir Fatihi, Karahisar ve Dumlup›nar Muharebeleri Galibi Gazi Nurettin Paﬂa Hazretlerinin Tercümeihali."
Efendiler, on dokuz sahifeden ibaret olan bu tercümeihal risalesinin ne kadar insan taraf›ndan okundu¤unu bilmiyorum. Ben, bu tercümeihalin, memleketin bütün münevveran› taraf›ndan okunmas›n› çok istifadeli ve terbiyevî buluyorum. Yaln›z, bu risaleyi okuyanlar›n veya okuyacak olanlar›n, risalede temas edilen vakayi ve hadisat hakk›nda baﬂka ve mevsut menabiden de malûmat edinerek, metinle hakikati mukayese ve mevsuk menabiden de malûmat
edinerek, metinle hakikat› mukayese ve muhakeme eylemeleri lüzumludur.
Bu risalenin mahiyeti ve delâlet etti¤i zihniyet hakk›nda bir fikir edinmek
için, baz› noktalar›n› hep beraber mütalea edelim:
Risalenin kab›ndaki yaz›lardan sonra, metnin serlevhas›nda da ﬂu sözler
vard›r:
"Kûtülemare muhasar›, Ba¤dat müdafaii, Yemen, Selmanipak, Garbî Anadolu, Afyon Karahisar, Dumlup›nar, ‹zmir muhaberat› galibi ve ‹zmir fatihi."
Nurettin Paﬂan›n kendi kendine tak›nd›¤› "muhas›r", "galip", "fatih" unvanlar› hakk›nda, beyan› mütaleay›, tehir ederek, risalenin metnine girelim.
Paﬂa Konyar nam›ndaki Türk aﬂiretine mensup merhum Müﬂür ‹brahim
Paﬂan›n mahdumu ve sülâlei Hazreti Peygamberîden Ayan Azas› ﬁeyhülvükelâ Bursal› R›za Efendi merhumun ahfad›ndan imiﬂ.. Bu malûmata ve tarz›
beyana göre Mehmet Nurettin Paﬂa hem Türk ve hem Arapt›r. Babas› ve büyükbabalarile de müftehirdir. Burada, babas›n›n büyük adam olmasile iftihar
eden Bizans ‹mparatoru Teodos'a, babas› ve anas› Türk olan Attilân›n "Ben
de, büyük ve asîl bir milletin evlâd›y›m" dedi¤ini hat›rlatmadan geçemiyece¤im.
"Mekâtip tahsilinden baﬂka hususî tahsiller görmüﬂ olan Nurettin Paﬂa
1389 da Mektebi Harbiyeden neﬂ'etle Hassa Ordusu Erkân›harbiyesine tayin.."
olunmuﬂ..
Nurettin Paﬂa, erkân›harp tahsili görmemiﬂ ve o s›n›fa dahil olmam›ﬂt›r.
Binaenaleyh, ordu erkân›harbiyesine tayin olunamaz. Olsa olsa, bir k›t'ai askeriyeye gönderilmeyip ordu erkân›harbiyesinde mülhakl›k veya buna mümasil bir vazife ile al›konulmuﬂ olabilir.. Bittabi, genç bir mülâzim için, hayat› askeriyeye, buradan baﬂlamak ﬂayan› iftihar bir mebde teﬂkil etmez. K›t'ai askeriyeye tayin olunmak ve orada askerlik hayat›n›n ciddiyet ve müﬂkülât›na al›ﬂmak esast›r.
Nurettin Paﬂa 1309 da Yunan harbine gönüllü olarak iﬂtirak etmiﬂ ve baﬂkumandanl›¤a tayin edilen Gazi Osman Paﬂa yaverli¤ine ve ‹stanbula avdette
hünkâr yaverli¤ine ve mihmandarl›klara.. tayin olunmuﬂ..
Malûm oldu¤una göre, Gazi Osman Paﬂa, ‹stanbuldan Selâni¤e kadar gitmiﬂ ve muharebe meydan›na gitmeden, Selânikten avdet eylemiﬂtir. Vazifei filiye
ifa etmemiﬂ bir kumandan›n yaverli¤ine ve ondan sonra da Sultan Hamidin ya-

rettin Paﬂa karargâh›n›n bulundu¤u ‹zmitte ordu müteahhitli¤i yapt›. ‹çinde
Nurettin Paﬂan›n biyografisi bulunan broﬂürü yazan Abit Süreyya Bey de¤ildir. Broﬂür yaz›l› olarak kendisine verilmiﬂtir. Ondan, isminin ilk harflerini
koymas› ve orta¤› oldu¤u "Osmanl› Matbaas›"* ad›ndaki bas›m evinde bast›rmas› Nurettin Paﬂa taraf›ndan rica olunmuﬂtur.
Bu broﬂürün kab›nda, ﬂu yaz›lar okunur:
"‹zmir Fatihi, Afyon ve Dumlup›nar Savaﬂlar› Galibi Gazi Nurettin Paﬂa
Hazretlerinin Biyografisidir."
Efendiler, on dokuz sahife tutan bu biyografi broﬂürünün kaç kiﬂi taraf›ndan okundu¤unu bilmiyorum. Ben, bu biyografinin, memleketin bütün ayd›nlar› taraf›ndan okunmas›n› çok yararl› ve e¤itici buluyorum. Yaln›z, bu broﬂürü okumuﬂ ya da okuyacak olanlar›n, broﬂürde de¤inilen olaylar ve hadiselerle ilgili olarak baﬂka ve inan›l›r kaynaklardan da bilgi edinerek, yaz›lanlarla
gerçe¤i karﬂ›laﬂt›r›p yarg›ya varmalar› gerekir.
Bu broﬂürün niteli¤i ve bunda görülen düﬂünüﬂ tarz› hakk›nda bir fikir
edinmek için, baz› noktalar›n› hep beraber okuyal›m:
Broﬂürün kab›ndaki yaz›lardan sonra, yaz›n›n baﬂl›¤›nda da ﬂu sözler vard›r: "Kûtülemareyi kuﬂatan, Ba¤dat› savunan, Yemen, Selmanipak, Bat› Anadolu, Afyon, Dumlup›nar, ‹zmir savaﬂlar›n› kazanan ve ‹zmiri fetheden."
Nurettin Paﬂan›n kendi kendine tak›nd›¤› "kuﬂatan", "savaﬂ kazanan",
"fetheden" sanlar›yla ilgili olarak, düﬂünce belirtmeyi, erteleyerek, broﬂürde
yaz›lanlara girelim.
Paﬂa Konyar ad›ndaki Türk aﬂiretinden merhum Müﬂür ‹brahim Paﬂan›n
o¤lu ve Peygamber Hazretlerinin soyundan senato üyesi Bakanlar›n en büyü¤ü Bursal› R›za Efendi merhumun erkek torunlar›ndan imiﬂ.. Bu bilgilere ve
söyleyiﬂ biçimine göre Mehmet Nurettin Paﬂa hem Türk hem de Arapt›r. Babas› ve büyükbabalarile de övünür. Burada, babas›n›n büyük adam olmasile
övünen Bizans ‹mparatoru Teodos'a, babas› ve anas› Türk olan Attilân›n
"Ben de, büyük ve soylu bir milletin çocu¤uyum" dedi¤ini hat›rlatmadan geçemiyece¤im.
"Okullarda okuduktan baﬂka özel e¤itim görmüﬂ olan Nurettin Paﬂa 1893
te Harb Okulunu bitirerek Padiﬂah Ordusu Kurmay›na atanm›ﬂ.."
Nurettin Paﬂa, kurmayl›k e¤itimi görmemiﬂ ve o s›n›fa girmemiﬂtir. Bu
nedenle, ordu kurmay›na atanamaz. Olsa olsa, bir birli¤e gönderilmeyip ordu
kurmay kurulunda mülhakl›k** veya buna benzer bir görevle k›t'aya ç›kmaktan korunmuﬂ olabilir. Elbette, genç bir te¤men için, askerlik hayat›na, böyle
bir iﬂle baﬂlamak övünülecek bir baﬂlang›ç de¤ildir. K›t'a görevine atanmak ve
orada askerlik hayat›n›n önemine ve güçlüklerine al›ﬂmak temeldir.
Nurettin Paﬂa 1887 de Yunan savaﬂ›na gönüllü olarak kat›lm›ﬂ ve baﬂkomutanl›¤a atanan Gazi Osman Paﬂan›n yaverli¤ine ve ‹stanbula dönünce padiﬂah yaverli¤ine ve konuk a¤›rlay›c›l›klara.. atanm›ﬂ..
Bilindi¤i gibi, Gazi Osman Paﬂa, ‹stanbuldan Selâni¤e kadar gitmiﬂ ve savaﬂ alan›na gitmeden, Selânikten geri dönmüﬂtür. Edimli olarak görev yapmam›ﬂ bir komutan›n yaverli¤ine ve ondan sonra da Sultan Hamidin yaverli¤ine ve
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* Bas›m evinin ad›ndaki kelimenin Osmanl› Devleti veya soyu ile bir ilgisi yoktur. Esas
mal sahibinin ad› “Osman” oldu¤undan bu ad› taﬂ›r idi. (B.Y.)
** Mülhak: Bir asker karargâh›nda subay yard›mc›s› (Türk Dil Kurumu Sözlü¤ü)

Nurettin
Paﬂan›n ve
babas› Müﬂür ‹brahim
Paﬂan›n
meﬂrutiyet
ink›lâb›na
suret ve derecesi temaslar›na
ait hat›ralar›m

verli¤ine ve birtak›m mihmandarl›klara tayin edilmiﬂ olmak bilmem ki, ne dereceye kadar zikre ve iftihara ﬂayan olabilir?!
Nurettin Paﬂa "S›rasile kaymakaml›¤a ve miralayl›¤a terfi ve 1324 senesi
iptidalar›nda Selânikte Üçüncü Ordu Erkân›harbiye ﬁubei Mahsusas› Müdiriyetine tayin" olunmuﬂ.. Nurettin Paﬂan›n hangi s›ra ile miralayl›¤a kadar terfi
etmiﬂ oldu¤u, Meﬂrutiyet ilân›ndan sonra rütbesinin tekrar binbaﬂ›l›¤a tenzil
edilmiﬂ olmasile anlaﬂ›l›yorsa da, Selânikte Üçüncü Ordu Erkân›harbiye ﬁubei
Mahsusas› Müdiriyetine tayinini anlamak müﬂküldür. Çünkü, benim de erkân›harbiyesinde bulundu¤um o orduda, denildi¤i gibi bir ﬂubei mahsusa yoktu.
‹htimal, ordu kumandan› olan babas›, mahdumu için, hususî ve mahrem umura ait, bir ﬂubei mahsusa teﬂkil etmiﬂ olacak..
Nurettin Paﬂa, Üçüncü Ordu Kumandan› bulunan "pederi Müﬂür ‹brahim
Paﬂa ile meﬂrutiyet ink›lâb›n›n husüvlüne ve ihtilâlin itidal ve selâmeti cereyan›na hizmet ve delâlet eylemiﬂler..."
Tercümeihal risalesinde, Nurettin Paﬂan›n, iki defa Sultan Hamit taraf›ndan taht› tevkif ve isticvaba al›nd›¤› ve bir defas›nda teb'ide ve di¤er defas›nda
taraile alt› sene hapsine karar verildi¤i, ve fakat pederinin ﬂefaat ve delâletile
kurtuldu¤u hikâyesinden sonra.. "‹stanbuldan bir takribini bulup tekrar Rumeliye geçerek 1324 Meﬂrutiyet ink›lâb›n›n ihzar ve icras›na di¤er rüfekasile beraber hizmet etmiﬂtir" ibaresi yaz›l›d›r.
Nurettin Paﬂan›n gördü¤ü zulmü hulasaten ifade etmek lâz›m gelirse, diyebiliriz ki, Sultan Hamit, Nurettin Beye efkâr› ahraranesinden dolay› k›zd›kça, onu kaymakaml›¤a, miralayl›¤a terfi ederek s›rmas›n› art›r›r ve babas›n›n
ﬂefkat ve nüvaziﬂine teslim edermiﬂ...
Müﬂür ‹brahim Paﬂan›n Üçüncü Ordu Kumandanl›¤› ve mahdumu Nurettin Beyin babas›n›n yaverli¤i ve meﬂrutiyet ink›lâb›na suret ve derecei temaslar› hakk›nda bir nebze malûmat vermek isterim. Bunun için, maziden k›sa bir
hat›ram›n nakline müsaadenizi rica edece¤im.
Efendiler, muhtelif vesilelerle mesmuunuz olmuﬂ bulunaca¤›na ﬂüphe
yoktur ki, ben, erkân›harp yüzbaﬂ›s› olur olmaz, Sultan Hamit taraf›ndan, Suriyeye nefyolundum. Orada üç sene kald›ktan sonra, o zaman Üçüncü Ordu
m›nt›kas› olan Makedonyaya nakledildim. Ordu merkezi Manast›r idi. Ordu
karargâh› orada bulunuyordu. Selânikte baﬂkaca "Üçüncü Ordu Müﬂüriyeti"
unvan›nda bir kumanda makam› vard›. Üçüncü Ordu Kumandan› Selânikte
otururdu.
Orada da "Maiyeti Müﬂiri Erkân›harbiyesi" diye bir erkân›harbiye vard›.
Ben, 1324 senesinde, kola¤as› rütbesinde ve bu erkân›harbiyede memur idim.
‹stihsali hürriyete çal›ﬂan, hafî cemiyet ile pek yak›ndan münasebetim vard›.
Yanyal› Esat Paﬂa Üçüncü Ordu Kumandan› idi.
Süleyman Paﬂazade Ali R›za Paﬂa erkân›harbiye reisimiz idi. Binbaﬂ› rütbesinde bulunan merhum Cemal Paﬂa ve binbaﬂ› rütbesinde olan Fethi Bey (elyevm Paris Sefiri) ve ben maiyeti müﬂirî erkân›harbiyesini teﬂkil ediyorduk.
Her üçümüz, cemiyetin azas› bulunuyorduk. Mesaimiz, cemiyetin temini
muvaffak›yetine matuf idi.
O tarihlerde, Üçüncü Ordu m›ntakas›na dahil Serezdeki f›rkan›n ve Serez
m›ntakas›n›n kumandan›, müﬂür rütbesinde bir zat idi. Bu zat, Sultan Hamidin

birtak›m konuk a¤›rlay›c›l›klara atanm›ﬂ olmak bilmem ki, ne denli belirtilecek ve övünülecek bir ﬂey olabilir!
Nurettin Paﬂa "s›ras›yla yarbayl›¤a ve albayl›¤a yükselmiﬂ ve 1908 senesi
baﬂlar›nda Selânikte Üçüncü Ordu Kurmay Kurulu Özel ﬁube Müdürlü¤üne
atanm›ﬂ".. Nurettin Paﬂan›n hangi s›ra ile albayl›¤a kadar yükselmiﬂ oldu¤u,
meﬂrutiyet ilân›ndan sonra rütbesinin yeniden binbaﬂ›l›¤a indirilmiﬂ olmas›yla anlaﬂ›l›yorsa da, Selânikte Üçüncü Ordu Kurmay Kurulu Özel ﬁube Müdürlü¤üne atanmas›n› anlamak güçtür. Çünkü, benim de Kurmay Kurulunda
bulundu¤um o orduda, denildi¤i gibi bir özel ﬂube yoktu. Belki, ordu komutan› olan babas›, o¤lu için, özel ve gizli iﬂlerle ilgili, özel bir ﬂube kurmuﬂ olacak..
Nurettin Paﬂa, Üçüncü Ordu Komutan› bulunan "babas› Mareﬂal ‹brahim Paﬂa ile birlikte meﬂrutiyet devriminin yap›lmas›na ve ayaklanman›n ›l›ml› ve engelsiz olarak yürütülmesine yard›mc› ve yol gösterici olmuﬂlar.."
Biyografi broﬂüründe, Nurettin Paﬂan›n, iki kere Sultan Hamit taraf›ndan tutuklan›p sorguya çekildi¤i ve bir kere sürgüne gönderildi¤i ve bir kere de askerlikten kovulup hapsine karar verildi¤i, halde babas›n›n araya girip yalvarmas›yla kurtuldu¤u anlat›ld›ktan sonra.. "‹stanbuldan bir yolunu
bulup yeniden Rumeliye geçerek 1908 meﬂrutiyet devriminin haz›rlan›p gerçekleﬂtirilmesine baﬂka arkadaﬂlar›yla birlikte hizmet etmiﬂtir" diye yaz›l›d›r.
Nurettin Paﬂan›n çekti¤i eziyetleri özetle belirtmek gerekirse, diyebiliriz
ki, Sultan Hamit, Nurettin Beye özgürlükçü düﬂünceleri nedeniyle k›zd›kça,
onu yarbayl›¤a, albayl›¤a yükselterek s›rmas›n› artt›r›r sevip okﬂas›n diye babas›na b›rak›rm›ﬂ...
Mareﬂal ‹brahim Paﬂan›n Üçüncü Ordu Komutanl›¤› ve o¤lu Nurettin
Beyin babas›n›n yaverli¤i ve meﬂrutiyet devrimine kat›lmalar›yla ilgili birazc›k bilgi vermek isterim. Bunun için, geçmiﬂle ilgili k›sa bir an›m› anlatmama
izninizi rica edece¤im.
Efendiler, elbette çeﬂitli iliﬂkilerle duymuﬂsunuzdur ki, ben, kurmay yüzbaﬂ›s› olur olmaz, Sultan Hamit taraf›ndan, Suriyeye sürüldüm. Orada üç sene kald›ktan sonra, o zaman Üçüncü Ordu bölgesi olan Makedonyaya gönderildim. Ordu Merkezi Manast›r idi. Ordu karargâh› orada bulunuyordu. Selânikte baﬂkaca "Üçüncü Ordu Mareﬂalli¤i" ad›nda bir komutanl›k makam›
vard›. Üçüncü Ordu Komutan› Selânikte otururdu.
Orada da "Mareﬂallik Kurmay›" diye bir kurmay kurulu vard›. Ben, 1908
senesinde, önyüzbaﬂ› ve bu kurmay kurulunda görevli idim. Özgürlük elde etmeye çal›ﬂan, gizli dernekle pek yak›ndan iliﬂkim vard›. Yanyal› Esat Paﬂa
Üçüncü Ordu Komutan› idi.
Süleyman Paﬂao¤lu Ali R›za Paﬂa Kurmay baﬂkan›m›zd›. Binbaﬂ› olan
merhum Cemal Paﬂa ve binbaﬂ› olan Fethi Bey (ﬂimdi Paris Elçisi) ve ben Mareﬂallik kurmay kurulunu oluﬂturuyorduk.
Her üçümüz, derne¤in üyesi idik. Çal›ﬂmalar›m›z, derne¤in baﬂar› sa¤lamas›na yönelik idi.
O tarihlerde, Üçüncü Ordu bölgesi içinde Serezdeki tümenin ve Serez bölgesinin komutan›, bir Mareﬂaldi. Bu kiﬂiye, Sultan Hamit çok güvenirdi. Rütbe-
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Nurettin
Paﬂan›n ve
babas› Mareﬂal ‹brahim Paﬂan›n meﬂrutiyet devrimine kat›l›ﬂlar› ile
ilgili an›lar›m

fevkalâde emniyet ve itimad›na mazhar bulunuyordu. Rütbesinin müﬂür olmas›na, Esat Paﬂan›n kendinden dun rütbede bulunmas›na ra¤men ‹stanbul ile
Makedonya aras›nda emniyetli bir m›ntaka tesisi maksadile Serezden uzaklaﬂt›r›lmazd›. ‹ﬂte, bu mühim kumandan, Müﬂür ‹brahim Paﬂa idi. Mahmut Nurettin Bey (Nurettin Paﬂa) de babas›n›n yan›nda bulunurdu. Meﬂrutiyet ilân›na
takaddüm eden günlerde, Müﬂür ‹brahim Paﬂan›n m›ntakas›nda, bir binbaﬂ›,
istibdad› idare aleyhinde beyanatta bulunmuﬂ... Bir casus bunu jurnal etmiﬂ...
Mahallinde tahkik› keyfiyet için o zaman Selânikte Merkez Kumandan› bulunan, Kaymakam Nâz›m Bey ‹stanbuldan memur edildi.
Cemiyet, Nâz›m Beyi, bu vazifeyi ifadan menetmek üzere vurdurdu. Yaralanan Nâz›m Bey ‹stanbula celbolundu. Vak'an›n tahkik›ne, ‹stanbuldan de¤il, ancak orduca tayin olunacak memurun gidebilece¤i fikri telkin olundu.
Ben memur oldum. Bittabi vazifem, istibdad aleyhinde bulunmuﬂ olan binbaﬂ›y› kurtarmak idi.
Evvelâ, Sereze gittim. Müﬂür ‹brahim Paﬂay› ziyaret ettim. Esnayi mülâkatta anlad›m ki, Paﬂan›n büyük bir endiﬂesi vard›r. ‹brahim Paﬂa, kendi m›ntakas› dahilinde Sultan Hamit ve istibdad› idare aleyhinde hiçbir ferd bulunmad›¤›n› ve bulunam›yaca¤›n› sultana temin etmiﬂti. Buna ra¤men, mevzuubahs
binbaﬂ› hakk›ndaki jurnal, Sultan Hamidin Müﬂür ‹brahim Paﬂaya olan itimad›n› selbedecek mahiyette idi. Bu jurnal muhteviyat›n›n tahakkuku, ‹brahim
Paﬂan›n aleyhinde idi. Bunu istemiyordu. Ben, derhal Paﬂan›n endiﬂesini anlad›m ve dedim ki: "Paﬂa Hazretleri, m›ntakai devletinizde zât› ﬂahane aleyhinde
mütehassis bir ferdin bulunabilece¤i memul de¤ildir. Verilmiﬂ olan jurnal muhteviyat›n›n mahallinde tahkik›, taraf› devletinizden müesses inzibat ve telkin
edilmiﬂ olan sadakat hislerini sühuletle tebarüz ettirecektir. Arzu buyurursan›z,
yapaca¤›m tahkikat raporunun, bir suretini zât› devletinize de göndereyim."
‹brahim Paﬂa, bu beyanat›mdan çok ferahlad›. Benden memnun oldu ve
mahdumu Nurettin Beyi ça¤›rt›p bana izaz ve ikram edilmesini ve mahalli
vak'aya seyahatim için teshilâtta bulunulmas›n› emretti.
Tahkikat›m›n neticesi, binbaﬂ›y› kurtard›. Jurnal vereni müfteri cezas›na
çarpt›rd›. Müﬂür ‹brahim Paﬂa da, sultana kendi m›ntakas›nda, aleyhtar bir ferdin bulunam›yaca¤›n› isbat ederek hakk›ndaki emniyet ve itimad› ﬂahaneyi teyit eyledi.
Müﬂür ‹brahim Paﬂan›n, bu suretle hakk›ndaki itimad› teyit etmesi, çok
geçmeden, kendisinin bütün Makedonyay›, istibdat aleyhtarlar›ndan tathirine
memuriyetini ihzar etti.
Bu noktay› biraz izah edeyim. Cemiyet, bütün Makedonyada, teﬂkilât ve
faaliyetini tezyit etti. Art›k, hemen alenî ve biperva harekâta baﬂland›.
Selânikte, Ordu Müﬂiriyetinde bulunan Esat Paﬂaya itimat kalmad›. Erkân›harbiye Reisimiz olan Ali R›za Paﬂa hakk›nda ﬂüpheye düﬂüldü. Bunlar birer, birer Sultan Hamit taraf›ndan berayi isticvap ‹stanbula celbolundu. Ordu
müﬂürlü¤üne, ezhercihet ﬂayan› emniyet ve itimat olan Müﬂür ‹brahim Paﬂa tayin ve izam olundu.
‹brahim Paﬂan›n Selani¤e gelmekte oldu¤u haberi üzerine, Cemal Bey
(merhum Cemal Paﬂa) her ihtimale karﬂ› bir vesile ile merkezden uzaklaﬂt›. Ar-

sinin Mareﬂal olmas›na, Esat Paﬂan›n kendinden ast rütbede bulunmas›na
karﬂ›n ‹stanbul ile Makedonya aras›nda güvenli bir bölge kurmak amac›yla
Serezden uzaklaﬂt›r›lmazd›. ‹ﬂte, bu önemli komutan, Mareﬂal ‹brahim Paﬂa
idi. Mahmut Nurettin Bey (Nurettin Paﬂa) de babas›n›n yan›nda bulunurdu.
Meﬂrutiyetin ilân›ndan önceki günlerde, Mareﬂal ‹brahim Paﬂan›n bölgesinde,
bir binbaﬂ›, zorba yönetime karﬂ› sözler söylemiﬂ... Bir casus bunu jurnal etmiﬂ.. Olay› yerinde incelemek iﬂiyle o zaman Selânikte Merkez Komutan›
olan, Yarbay Nâz›m Bey ‹stanbuldan emirle görevlendirildi.
Dernek, görevi yapmas›n› önlemek için Nâz›m Beyi vurdurdu. Yaralanan
Nâz›m Bey ‹stanbula ça¤›r›ld›. Olay›n soruﬂturulmas›na, ‹stanbuldan de¤il,
ancak ordu taraf›ndan atanacak bir görevlinin gidebilece¤i düﬂüncesi aﬂ›land›.
Bu görevli ben oldum. Elbette görevim, zorba idareye karﬂ› ç›km›ﬂ olan binbaﬂ›y› kurtarmak idi.
Önce, Sereze gittim. Mareﬂal ‹brahim Paﬂa ile görüﬂtüm. Görüﬂme s›ras›nda anlad›m ki, Paﬂan›n büyük bir kayg›s› vard›r. ‹brahim Paﬂa, kendi bölgesi içinde Sultan Hamit ve zorba yönetime karﬂ› hiç kimsenin bulunmad›¤›n›
ve bulunam›yaca¤›n› padiﬂaha garanti etmiﬂti. Buna karﬂ›n, sözkonusu binbaﬂ› ile ilgili jurnal, Sultan Hamidin Mareﬂal ‹brahim Paﬂaya olan güvenini sarsacak nitelikte idi. Bu jurnalda yaz›lanlar do¤ru ç›karsa, ‹brahim Paﬂan›n durumu kötü olacakt›. Bunu istemiyordu. Ben, hemen Paﬂan›n kayg›s›n› anlad›m
ve dedim ki: "Paﬂa Hazretleri, sizin bölgenizde padiﬂah hazretleri için kötü
hisler besleyecek birinin bulunabilece¤i düﬂünülemez. Verilmiﬂ olan jurnalda
bildirilenlerin yerinde soruﬂturulmas›, yüksek kiﬂili¤inizce konulmuﬂ olan düzen ve aﬂ›lanm›ﬂ olan ba¤l›l›k duygular›n› kolayca ortaya ç›karacakt›r. ‹sterseniz, yapaca¤›m soruﬂturma ile ilgili raporun, bir örne¤ini size de göndereyim."
‹brahim Paﬂa, bu söylediklerimden çok rahatlad›. Beni be¤endi ve o¤lu
Nurettin Beyi ça¤›rt›p beni a¤›rlay›p bana ikramda bulunulmas›n› ve olay yerine yapaca¤›m yolculuk için kolayl›k sa¤lanmas›n› emretti.
Soruﬂturmalar›m›n sonucu, binbaﬂ›y› kurtard›. Jurnal vereni iftirac›l›k cezas›na çarpt›rd›. Mareﬂal ‹brahim Paﬂa da, padiﬂaha kendi bölgesinde, padiﬂaha karﬂ› ç›kacak birinin bulunam›yaca¤›n› kan›tlayarak kendine olan inan ve
güvenini perçinledi.
Mareﬂal ‹brahim Paﬂan›n, kendisine beslenen güveni böylece pekiﬂtirmesi, çok geçmeden, kendisinin bütün Makedonyay›, zorba yönetime karﬂ› olanlardan temizlemekle görevlendirilmesine yol açt›.
Bu noktay› biraz aç›klayay›m. Dernek, bütün Makedonyada, örgütlerini
ve çal›ﬂmalar›n› artt›rd›. Art›k, hemen aç›ktan aç›¤a ve korkusuzca çal›ﬂ›lmaya baﬂland›.
Selânikte, ordu Mareﬂalli¤inde bulunan Esat Paﬂaya güven kalmad›. Kurmay Baﬂkan›m›z olan Ali R›za Paﬂaya karﬂ› kuﬂkuya düﬂüldü. Bunlar birer,
birer Sultan Hamit taraf›ndan sorguya çekilmek için ‹stanbula ça¤›r›ld›. Ordu
Mareﬂalli¤ine, her bak›mdan inan›lan ve güvenilen Mareﬂal ‹brahim Paﬂa atan›p gönderildi.
‹brahim Paﬂan›n Selâni¤e gelmekte oldu¤u duyulunca, Cemal Bey (merhum
Cemal Paﬂa) her olas›l›¤a karﬂ› sudan bir nedenle merkezden uzaklaﬂt›. Arkada-
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kadaﬂ›m Fethi Bey, zaten daha evvel Jandarma Mektebi Kumandanl›¤›na geçmiﬂti. Merkezde ordu kumandan›, erkân›harbiye reisi namlar›na yaln›z ben bulunuyordum. Yeni gelen kumandana Üçüncü Ordu Kumandanl›¤›n› ben devrü teslim edecektim. Filhakika öyle oldu.
‹brahim Paﬂa, refakatinde mahdumu Nurettin Bey oldu¤u halde, trenle
geç vak›t Selâni¤e muvasalat etti. Do¤ru kumandanl›k dairesine geldi. Orada,
kendisine vaziyeti takdim ettim. Gece olmas›na ra¤men tekmil ordu erkân›harbiyesine memur rüesay› birer, birer görmek istedi. Herkes gelip kendini takdim
ediyordu. Müﬂür Paﬂa, her yeni tan›d›¤› zâta, kendisinin nekadar ﬂedit oldu¤unu, insan› mahvetmek kudretinde bulundu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›r birtak›m tav›rlar tak›narak, hiç te münasebeti olm›yan sözler söyliyerek, aras›ra, çizmeli
ayaklar›n› yere vurarak, ilk andan itibaren tethiﬂ politikas› tatbik›na baﬂlad›.
Gece evime gittim. Ertesi gün erkenden, bir süvari, bir binek at› getirdi ve
Müﬂür Paﬂan›n beni istedi¤ini söyledi. Daireye geldi¤im zaman, anlad›m ki, yeni kumandan benim vazifeye devam edebilece¤imi emretmiﬂ...
ﬁimdi, Efendiler; gelelim ihtilâl ve ink›lâp safhas›na...
‹brahim Paﬂan›n, tethiﬂ politikas›, ihtilâl komitesinin tehditkâr vaziyetile
karﬂ›land›. Paﬂa hiddet ve ﬂiddetini bir tarafa b›rakmak mecburiyetini hissetti.
Baz› arkadaﬂlar, bu meyanda en çok Cemal Bey (Cemal Paﬂa) vas›tasile ihtilâl
cemiyetinin kuvvetinden ve teﬂebbüsündeki ciddiyetten ‹brahim Paﬂan›n mahdumu haberdar edildi. Babas›n›n cemiyet aleyhine harekette bulunmamas› ihtar ve Paﬂadan teminat talep olundu. Meselâ; Kumandan Paﬂa cemiyet aleyhinde hareket etmiyece¤ini iﬂaret etmek üzere, Cuma namaz›n› filân camide k›lacak ve ikinci safta ahz› mevki edecektir, gibi birtak›m taleplerde bulunuldu. ‹ﬂte Nurettin Bey bu gibi tebligat› pederine isma için vas›ta ittihaz ediyordu. Fakat mühim meselelerde daha çok tavzif edilen ve faal bulundurulan babas›n›n
yaveri Nurettin Bey de¤il, cemiyetin aza ve mutemedi ve kumandanl›k makam›
yaveri Yüzbaﬂ› Kâz›m Nami Beydi (elyevm muharrir ve muallimdir).
‹brahim Paﬂa, cemiyetin ihtarat›na mutavaate mecbur edildi. Fakat, cemiyetin teﬂkilât, teﬂebbüsat, mukarrerat ve icraat›ndan hiçbir vak›t haberdar edilmemiﬂtir.
Hürriyet ve Meﬂrutiyet ilân›ndan da, ne ‹brahim Paﬂan›n ve ne de mahdumu Nurettin Beyin, daha evvel, hiçbir suretle ve asla haberleri dahi olmam›ﬂt›r.
Meﬂrutiyet ilân› meselesinin tamamen içinde bulundu¤um ve bütün teferruat ve
safahatile ﬂahsan ve yak›ndan münasebettar oldu¤um cihetle, bu husustaki hat›rat›m aynen mahfuzumdur.
Hürriyet ve Meﬂrutiyet ilân› tezahürat›nda istical etti¤i zannolunan Üsküpteki tertibat›, Selânikte ve di¤er yerlerde al›nacak tertibat ile uygun bir tarza
koymak için Üskübe gitmiﬂtim. Oradan avdetimden ve art›k heryerde filî tezahürat baﬂlad›ktan sonra, Müﬂür ‹brahim Paﬂa beni davet etti ve ﬂu beyanatta
bulundu: "Beni, ordu kumandanl›¤›nda ipka edecek misiniz, etmiyecek misiniz? ‹pka olunm›yacak isem ﬂahs›m tecavüz ve hakarete duçar edilmeden hemen ‹stanbula hareket edeyim." Hatta Paﬂa, bürosu üstünde duran yaz› hokkas›n› eline alarak aynen hat›r›mda kalan ﬂu kelimeleri de ilâve etti: "Burada, benim, yaln›z bir hakk›m var, onu al›r, giderim.”

ﬂ›m Fethi Bey, daha evvel Jandarma Mektebi Komutanl›¤›na geçmiﬂti. Merkezde ordu komutan› ve kurmay baﬂkan› yerine yaln›z ben bulunuyordum.
Yeni gelen komutana Üçüncü Ordu Komutanl›¤›n›n devir teslim iﬂini ben yapacakt›m. Gerçekte öyle oldu.
‹brahim Paﬂa, yan›nda o¤lu Nurettin Beyle, trenle geç vak›t Selâni¤e geldi. Do¤ruca komutanl›k binas›na geldi. Orada, kendisine durum üzerinde bilgi verdim. Gece olmas›na karﬂ›n ordu kurmay›nda görevli bütün baﬂkanlar›
birer, birer görmek istedi. Herkes gelip kendini tan›t›yordu. Mareﬂal Paﬂa, her
yeni tan›d›¤›na, kendisinin nekadar sert oldu¤unu, insan› yok edebilecek güçte oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›r birtak›m davran›ﬂlarda bulunarak, hiç de yeri
olmayan sözler söyliyerek, aras›ra, çizmeli ayaklar›n› yere vurarak, ilk andan
baﬂlayarak korkutma politikas› uygulamaya baﬂlad›.
Gece evime gittim. Ertesi gün erkenden, atl› bir er, bir binek at› getirdi ve
Mareﬂal Paﬂan›n beni istedi¤ini söyledi. Komutanl›k binas›na geldi¤im zaman,
anlad›m ki, yeni komutan benim görevimde kalabilece¤im emrini vermiﬂ..
ﬁimdi, Efendiler; gelelim ayaklanma ve devrim evresine...
‹brahim Paﬂan›n, korkutma politikas›na, ayaklanma komitesince göz da¤› yolunda karﬂ›l›k verildi. Paﬂa k›zg›nl›¤›n› ve sertli¤ini bir tarafa b›rakmak
zorunlu¤unu duydu. Kimi arkadaﬂlar, bu arada en çok Cemal Bey (Cemal Paﬂa) arac›l›¤›yla ayaklanma derne¤inin ne kadar kuvvetli ve giriﬂiminde ne kadar kararl› oldu¤u ‹brahim Paﬂan›n o¤luna bildirildi. Babas›n›n derne¤e karﬂ›
davranmamas› yolunda uyar› yap›ld› ve Paﬂadan güvence istendi. Örne¤in,
Komutan Cuma namaz›n› falan camide k›lacak ve ikinci s›rada yer alacakt›r,
gibi birtak›m istekler yap›ld›. ‹ﬂte Nurettin Bey bu gibi bildirileri babas›na duyurma arac› olarak kullan›l›yordu. Ama önemli iﬂlerde daha çok görevlendirilen ve çal›ﬂt›r›lan babas›n›n yaveri Nurettin Bey de¤il, derne¤in üyesi ve güvendi¤i insan ve komutanl›k makam› yaveri Yüzbaﬂ› Kâz›m Nami Beydi (ﬂimdi yazar ve ö¤retmendir).
‹brahim Paﬂa, derne¤in uyar›lar›na uymak zorunda b›rak›ld›. Ama, derne¤in örgütleri, giriﬂimleri, kararlar› ve yapt›klar› hiçbir vak›t kendisine bildirilmemiﬂtir.
Özgürlük ve meﬂrutiyet devriminin ne zaman yap›laca¤›n› da, ne ‹brahim
Paﬂa ve ne de o¤lu Nurettin Bey, önceden, hiç duymam›ﬂlar ve hiç bilmemiﬂlerdir. Meﬂrutiyet ilân› konusunun bütünüyle içinde bulundu¤um ve bütün ayr›nt› ve evreleriyle ilgili bulundu¤um için, bu konudaki an›lar›m oldu¤u gibi
akl›mdad›r.
Özgürlük ve meﬂrutiyet ilân edilece¤inin aç›¤a vurulmas›nda acele etti¤i
san›lan Üsküpteki düzenlemeleri, Selânikte ve baﬂka yerlerde al›nacak önlemlerle uygun bir yola koymak için Üskübe gitmiﬂtim. Oradan dönüﬂümde
ve art›k heryerde gösteriler gerçekten baﬂlad›ktan sonra, Mareﬂal ‹brahim Paﬂa beni ça¤›rd› ve ﬂunlar› söyledi: "Beni, ordu komutanl›¤›nda b›rakacak m›s›n›z; b›rakm›yacak m›s›n›z? B›rak›lmayacaksam sald›r›ya ve hakarete u¤ramadan hemen ‹stanbula gideyim." Hatta Paﬂa, bürosu üstünde duran yaz›
hokkas›n› eline alarak oldu¤u gibi an›msad›¤›m ﬂu kelimeleri de ekledi: "Burada, benim, yaln›z bir hokkam var, onu al›r, giderim."
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Tercümeihal risalesine göre Nurettin Paﬂan›n Meﬂrutiyetin istihsalinden
sonra gördü¤ü hizmetler

‹cap edenlerle görüﬂtükten sonra cevap verebilece¤imi söyledim. Cemiyet nam›na salâhiyettar olan di¤er arkadaﬂlarla, ‹brahim Paﬂan›n kumandanl›¤› meselesini müzakere ettik. Bir zaman için, kalmas›nda mahzur görmedik. Kumandanl›kta kalaca¤› hakk›ndaki cemiyet karar›n› ben kendisine
tebli¤ ettim. Fakat, bir iki gün sonra, da¤a ç›km›ﬂ olan zabitandan bir mülâzim efendi, ‹brahim Paﬂaya bulundu¤u yerden hakaretle mâli bir telgraf çekmiﬂ... ‹brahim Paﬂa, derhal beni ça¤›rtt› ve telgraf› uzatarak dedi ki: "Beni
kumandan olarak burada muhafaza edece¤inizi bildirmiﬂtiniz. Bu hakaret
nedir?"
Kumandan Paﬂaya, cemiyetçe hakk›nda ittihaz etti¤imiz karar›, tekmil teﬂkilâta ibla¤ edecek kadar zaman geçmedi¤ini, bilhassa da¤ baﬂ›nda bulunan
zabitlerimizin herhangi bir telgraf merkezinden bu gibi telgraflar› keﬂide ettirmelerine mâni olmak, bugünlerde müﬂkül olaca¤›n› takdir etmesini söyliyerek,
kendisini tesliyeye çal›ﬂt›m.
Fakat, aradan çok geçmeden, o zaman Hududu Yunaniye Kumandan› bulunan Muhlis Paﬂa, cemiyetin Manast›rdaki heyeti merkeziyesi taraf›ndan
Manast›ra davet olunmuﬂ.. Muhlis Paﬂa, Ordu Kumandan› ‹brahim Paﬂadan
mezuniyet almaks›z›n Manast›ra gitmiﬂ.. Bundan müteessir olan ‹brahim Paﬂa
Muhlis Paﬂaya tekdiramiz iﬂ'arda bulunmuﬂ..
Bunun üzerine, Muhlis Paﬂay› davet eden, heyeti merkeziye, ‹brahim Paﬂaya uzun bir telgraf çekmiﬂ.. Bu defa da, Müﬂür Paﬂa beni davet ederek telgraf› gösterdi ve: "Ya bu ne?" dedi.
Telgraf› baﬂtan nihayete kadar okudum. Bu telgrafta Konyar aﬂiretine
mensup Müﬂür ‹brahim Paﬂan›n bütün hayat›, mazisi, mahiyeti tavsif olunduktan sonra, a¤›r ve hakaretamiz kelimelerle istibdat devrinin, Sultan Hamit bendeli¤inin ender emmuzeci olan ibrahim Paﬂan›n hürriyet için çal›ﬂan bir muhitte, hürriyet için çal›ﬂanlara kumanda etmek cesaretinde bulunmas› isti¤rap ediliyor ve derhal kumandanl›k makam›n› terketmesi ihtar ve talep olunuyordu.
Efendiler, bundan sonra, hakikaten ‹brahim Paﬂa, Selânikte duramad›.
Dedi¤i gibi hokkas›n› al›p gitti.
Bu malûmattan sonra, Nurettin Paﬂan›n Üçüncü Ordu Kumandan› bulunan pederi Müﬂür ‹brahim Paﬂa ile meﬂrutiyet ink›lâb›n›n husulüne ve ihtilâlin
itidal ve selâmeti cereyan›na, ne yolda hizmet ve delâlet eylemiﬂ olduklar›n› anlamak kolaylaﬂm›ﬂt›r zannederim. Denildi¤i gibi, "ihtilâlin itidali cerayan›na"
dahi müessir olamam›ﬂlard›r. En büyük itidalsizlik bizzat kendilerine yap›lm›ﬂ
olan muamelelerle sabittir.
Tercümeihal risalesinin 4 üncü sahifesinde, Nurettin Paﬂan›n, Rumeliden
‹stanbula yürüyen Hareket Ordusuna iltihak ile vazifei vatanîyesini ifa etti¤inden bahsolunmaktad›r. 31 Mart Vak'as› münasebetile Rumeliden ‹stanbula
gönderilen kuvvetlerin kumandan›, merhum Hüsnü Paﬂa idi. Ben, bu kuvvetlerin erkân›harbiye reisi idim. Bu kuvvetlere Hareket Ordusu unvan›n› veren,
Hareket Ordusunun ‹stanbula kadar harekât›n› tertip ve idare eden bendim.
Nurettin Beyin bu kuvvetlere iltihak ederek vazife ald›¤›n› bilmiyorum. Nurettin Paﬂa, birçoklar› gibi, Hareket Ordusu ‹stanbula yaklaﬂt›¤› zaman, Ayatafanosa veya Makr›köyüne gelmiﬂ olabilir.

Gerekenlerle görüﬂtükten sonra yan›t verebilece¤imi söyledim. Dernek
ad›na yetkili olan öbür arkadaﬂlarla, ‹brahim Paﬂan›n komutanl›¤› sorununu
görüﬂtük. Bir zaman için, kalmas›nda sak›nca görmedik. Komutanl›kta kalaca¤› ile ilgili dernek karar›n› kendisine ben bildirdim. Ama, bir, iki gün sonra,
da¤a ç›km›ﬂ olan subaylardan bir te¤men efendi, ‹brahim Paﬂaya, bulundu¤u
yerden hakaretlerle dolu bir telgraf çekmiﬂ.. ‹brahim Paﬂa, hemen beni ça¤›rtt› ve telgraf› uzatarak dedi ki: "Beni komutan olarak burada b›rakaca¤›n›z›
bildirmiﬂtiniz. Bu hakaret nedir?"
Komutan Paﬂaya, dernekçe kendisiyle ilgili olarak ald›¤›m›z karar›, tüm
örgütlere duyuracak kadar zaman geçmedi¤ini, özellikle da¤ baﬂ›nda bulunan
subaylar›m›z›n herhangi bir telgraf merkezinden bu gibi telgraflar› çektirmelerini önlemenin, bugünlerde güç olaca¤›n› anlamas›n› söyliyerek, kendisini
yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂt›m.
Ama, aradan çok geçmeden, o zaman Yunanistan S›n›rlar› Komutan›
Muhlis Paﬂa, derne¤in Manast›rdaki merkez kurulu taraf›ndan Manast›ra ça¤›r›lm›ﬂ... Muhlis Paﬂa, Ordu Komutan› ‹brahim Paﬂadan izin almadan Manast›ra gitmiﬂ.. Bundan üzüntü duyan ‹brahim Paﬂa Muhlis Paﬂaya paylarcas›na yaz› yazm›ﬂ..
Bunun üzerine, Muhlis Paﬂay› ça¤›ran, merkez kurulu, ‹brahim Paﬂaya
uzun bir telgraf çekmiﬂ. Bu defa da, Mareﬂal Paﬂa beni ça¤›rarak telgraf› gösterdi ve: "Ya bu ne?" dedi.
Telgraf› baﬂtan sonuna kadar okudum. Bu telgrafta Konyar aﬂiretinden
olan Mareﬂal ‹brahim Paﬂan›n bütün hayat›, geçmiﬂi, niteli¤i anlat›ld›ktan
sonra, a¤›r ve aﬂa¤›lay›c› kelimelerle zorbal›k ça¤›n›n, Sultan Hamit kullu¤unun pek az rastlan›r bir örne¤i olan ‹brahim Paﬂan›n özgürlük için çal›ﬂan bir
çevrede, özgürlük için çal›ﬂanlara komutanl›k etmeye yeltenmesine ﬂaﬂ›ld›¤›
ve hemen komutanl›ktan ayr›lmas› bildiriliyor ve isteniyordu.
Efendiler, bundan sonra, ‹brahim Paﬂa, Selânikte duramad›. Dedi¤i gibi
hokkas›n› al›p gitti.
Bunlar› ö¤rendikten sonra, Nurettin Paﬂan›n Üçüncü Ordu Komutan›
olan babas› Mareﬂal ‹brahim Paﬂa ile meﬂrutiyet devriminin yap›lmas›na ve
ayaklanman›n ›l›ml› ve engelsiz olarak yürütülmesine, ne yolda yard›mc› ve
yol gösterici olduklar›n› anlamak kolaylaﬂm›ﬂt›r san›r›m. Denildi¤i gibi,
"ayaklanman›n ›l›ml› yürütülmesine" bile etkili olamam›ﬂlard›r. En büyük
›l›ms›zl›k onlar›n kendilerine karﬂ› yap›lm›ﬂ olan davran›ﬂlarla kan›tlanmaktad›r.
Biyografi broﬂürünün 4 üncü sahifesinde, Nurettin Paﬂan›n, Rumeliden
‹stanbula yürüyen Hareket Ordusuna kat›larak vatanî görevini yapt›¤›ndan
sözedilmektedir. 31 Mart Olay› üzerine Rumeliden ‹stanbula gönderilen kuvvetlerin komutan›, merhum Hüsnü Paﬂa idi. Ben, bu kuvvetlerin kurmay baﬂkan› idim. Bu kuvvetlere Hareket Ordusu ad›n› veren, Hareket Ordusunun
‹stanbula kadar gidiﬂini düzenleyip yöneten bendim. Nurettin Beyin bu kuvvetlere kat›larak görev ald›¤›n› bilmiyorum. Nurettin Paﬂa, birçoklar› gibi,
Hareket Ordusu ‹stanbula yaklaﬂt›¤› zaman, Yeﬂilköye ya da Bak›rköye gelmiﬂ olabilir..
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Biyografi
broﬂürüne
göre Nurettin Paﬂan›n
Meﬂrutiyet
elde edildikten sonra yapt›¤›
iﬂler

Irak Seferinde Nurettin Paﬂa

Nurettin Paﬂa, "Yemen vilâyetinin tahlisi ve ussat›n tedibi için vukubulan
muharebatta birtak›m f›rka cüzütamlar›na veya müfrezelere kumanda etmiﬂ..."
Her f›rka kumandan›, her muharebede ayn› vaziyette bulunur. Sonra
"San'an›n tahlisini müteak›p mütehaﬂﬂit kuvayi askeriyeye kumanda etmiﬂ.."
Efendiler, asker olanlar, çok iyi bilirler ki, bir yerde muhtelif k›taat› askeriye topland›¤› zaman, orada bir merkez kumandanl›¤› veya mevki kumandanl›¤›, bir ordugâh kumandanl›¤› tesis olunur.. Nurettin Paﬂan›n San'adaki kumandanl›¤› bundan baﬂka bir ﬂey midi?!
Nurettin Paﬂa "‹mam Yahya ile itilâf akti hususunda Ahmet ‹zzet Paﬂaya
muzaheret eylemiﬂ.."
Ahmet ‹zzet Paﬂaya sormad›m, fakat, ‹zzet Paﬂa ile beraber bulunup, mesaide yak›ndan iﬂtiraki olan sahibi salâhiyet zevat›n beyan›na göre, ‹mam Yahya ile itilâf müzakerat›nda, Nurettin Paﬂa bir suretle alâkadar k›l›nmam›ﬂt›r.
Nurettin Paﬂa "Balkan muhaberat›na iﬂtirak arzusunu izhar ile Yemeni ﬂimalinden cenubuna kadar kat'edip Aden-M›s›r-Suriye-Konya-‹stanbul tarik›yle Çatalca civar›nda bulunan baﬂkumandanl›k karargâh›na iltihak ve münhal
f›rka bulunmamas›ndan dolay› kendi r›zasile gönüllü olarak Dokuzuncu Alay›n kumandas›n›" deruhde eylemiﬂ..
Nurettin Paﬂan›n Yemenden, ‹stanbula gelmek için takip etti¤i istikamet,
Yemenden ‹stanbula gelen bilcümle efrat ve siviller velhas›l herkes taraf›ndan
takip olunan istikametti. Yol o idi. Nitekim, o tarihte, biz de Afrikada bulunuyorduk. ‹stanbula gelmek için Afrika çöllerini garptan ﬂarka, M›s›ra kadar deve ile kat'ettikten sonra ‹skenderiye ile Triyeste aras›nda bütün Bahri Sefidi ve
Adriyatik denizini cenuptan ﬂimale ve Triyesteden Bükreﬂe kadar Avrupay› ve
ondan sonra Karadenizi kat'ederek ayn› karargâha vâs›l olmuﬂtuk. Yol bu idi.
Nurettin Paﬂa, bu noktada as›l söylenmesi lâz›mgelen meseleden bahsetmiyor. Nurettin Paﬂa, miralayl›ktan binbaﬂ›l›¤a indirildikten sonra, Yemen k›taat›na memur olmak üzere kaymakaml›¤a terfi etmiﬂtir. Bu terfiin icab› olarak
kaymakaml›kta Yemende iki sene kalmak lâz›m gelirken vaktinden evvel ‹stanbula gelerek kurtulmak yolunu bulmuﬂtur.
Tercümeihal risalesinin 6 nc› ve 7 nci sahifelerinde Nurettin Paﬂan›n, Irak
Kumandanl›¤›ndan bahsolunuyor ve vesaiti mahalliyenin istimalile yeniden ordu teﬂkil ederek dost ve düﬂman›n memul ve intizarlar› hilâf›nda ma¤lûbiyetten
muzafferiyet istihsali harikas›n› tecelli ettirdi¤i zikrediliyor.
Efendiler, Irak seferinde; Nurettin Paﬂa zaman›ndaki vaziyetin hakikati
ﬂundan ibarettir:
‹lk Irak Kumandan› olan Süleyman Askerî Beyin ma¤lûbiyet ve intihar›ndan sonra, Iraka, Kafkasyadan yeni k›taat gelinciye kadar, muharebat, ‹ngilizlerin arzusuna ve yürüyüﬂ süratlerine tâbi olmuﬂtur. Nurettin Paﬂa, Kûtülemarede ‹ngilizlere ma¤lûp olduktan sonra, gece gündüz ve bilâmukavemet yürüyerek Selmanipake kadar periﬂan bir surette ricat etti.
‹ngilizler, Nurettin Paﬂay› takiben Selmanipake kadar ilerledi. Orada Kafkasyadan gönderilmiﬂ olan k›taat, ‹ngiliz k›taat›n› karﬂ›lad›. Üç gün muharebeden sonra Nurettin Paﬂa ma¤lûbiyeti kabul ederek ricat emri verdi. K›taat Diyale nehrine kadar ﬂimale çekildi. ‹ngilizlerle süvari temas› dahi aranmad›. Hal-

Nurettin Paﬂa "Yemen ilinin kurtar›lmas› ve ayaklananlar›n cezaland›r›lmas› için yap›lan savaﬂlarda birtak›m tümenlere ya da birliklere komuta etmiﬂ.."
Her tümen komutan›, her savaﬂta ayn› durumda bulunur. Sonra, "San'a
kurtar›ld›ktan sonra orada y›¤›nak yapm›ﬂ olan kuvvetlere komuta etmiﬂ.."
Efendiler, asker olanlar, çok iyi bilirler ki, bir yerde çeﬂitli ordu birlikleri topland›¤› zaman, orada bir merkez komutanl›¤› ya da mevki komutanl›¤›,
bir ordugâh komutanl›¤› kurulur.. Nurettin Paﬂan›n San'adaki komutanl›¤›
bundan baﬂka bir ﬂey miydi?
Nurettin Paﬂa "‹mam Yahya ile uzlaﬂma yap›lmas›nda Ahmet ‹zzet Paﬂaya yard›m etmiﬂ.."
Ahmet ‹zzet Paﬂaya sormad›m, ama, ‹zzet Paﬂa ile birlikte bulunup, çal›ﬂmalara yak›ndan kat›lm›ﬂ olan yetkili kiﬂilerin söyledi¤ine göre, ‹mam Yahya ile
uzlaﬂma görüﬂmeleriyle, Nurettin Paﬂa hiç bir bak›mdan ilgilendirilmemiﬂtir.
Nurettin Paﬂa "Balkan savaﬂlar›na kat›lmak iste¤ini belirterek Yemeni
kuzeyinden güneyine kadar geçip Aden-M›s›r-Suriye-Konya-‹stanbul yoluyla
Çatalca yak›nlar›nda bulunan komutanl›k karargâh›na kat›lm›ﬂ ve boﬂ tümen
bulunmamas›ndan dolay› kendi iste¤iyle gönüllü olarak Dokuzuncu Alay›n
komutas›n›" üstlenmiﬂ..
Nurettin Paﬂan›n Yemenden, ‹stanbula gelmek için geçti¤i yol, Yemenden ‹stanbula gelen bütün asker ve sivillerin k›sas› herkesin geçti¤i yoldu. Yol
o idi. Nitekim, o tarihte, biz de Afrikada bulunuyorduk. ‹stanbula gelmek için
Afrika çöllerini bat›dan do¤uya, M›s›ra kadar deve ile geçtikten sonra ‹skenderiye ile Tiryeste aras›nda bütün Akdenizi ve Adriyatik denizini güneyden
kuzeye ve Tiryesteden Bükreﬂe kadar Avrupay› ve ondan sonra Karadenizi
geçerek ayn› karargâha varm›ﬂt›k. Yol bu idi.
Nurettin Paﬂa, bu noktada as›l söylenmesi gereken konudan sözetmiyor.
Nurettin Paﬂa, albayl›ktan binbaﬂ›l›¤a indirildikten sonra, Yemen birliklerinde görevlendirilmek üzere yarbayl›¤a yükselmiﬂtir. Bu yükselmenin gere¤i
olarak yarbay rütbesiyle Yemende iki sene kalmak gerekirken zaman›ndan
evvel ‹stanbula gelerek o görevden kurtulmak yolunu bulmuﬂtur.
Biyografi broﬂürünün 6 nc› ve 7 nci sahifelerinde Nurettin Paﬂan›n, Irak
Komutanl›¤›ndan sözediliyor ve yerli araçlar› kullanarak yeniden ordu kurarak dost ve düﬂman›n umdu¤unun ve bekledi¤inin tersine yenilgiden zafer ç›karmak harikas›n› gösterdi¤i belirtiliyor.
Efendiler, Irak seferinde; Nurettin Paﬂa zaman›ndaki durumun gerçek
yüzü ﬂundan baﬂka birﬂey de¤ildir:
‹lk Irak Komutan› olan Süleyman Askerî Beyin yenilgisi ve can›na k›ymas›ndan sonra, Iraka, Kafkasyadan yeni birlikler gelinceye kadar, savaﬂlar,
‹ngilizlerin isteklerine ve yürüyüﬂ h›z›na ba¤l› kalm›ﬂt›r. Nurettin Paﬂa Kûtülemarede ‹ngilizlere yenildikten sonra gece, gündüz ve hiç direnmeden yürüyerek Selmanipake kadar darma da¤›n çekildi.
‹ngilizler, Nurettin Paﬂay› koval›yarak Selmanipake kadar ilerledi. Orada
Kafkasyadan gönderilmiﬂ olan birlikler, ‹ngiliz birliklerini karﬂ›lad›. Üç gün savaﬂtan sonra Nurettin Paﬂa yenilgiyi kabul ederek çekilme emri verdi. Birlikler
Diyale nehrine kadar kuzeye çekildi. Atl› artç›s› ç›kar›larak ‹ngilizlere ba¤lant›
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Büyük taarruz harbinde Nurettin
Paﬂa muharebe meydan›n› dürbünle temaﬂay› tercih
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buki, ayn› zamanda, ‹ngilizler de ricat eylemiﬂlerdi. Bu malûmat› veren Urban
oldu. Ondan sonra, Nurettin Paﬂa, kendini toplay›p tekrar Selmanipak-Kûtülemare istikametinde ilerledi.
Kûtülemare ﬂimalinde, gece ‹ngiliz k›taat›na temas edildi. Tedbirsizlik, tertipsizlik ve idaresizlik yüzünden, fecirle beraber k›taat›m›z düﬂman›n ateﬂ bask›n›na maruz b›rak›ld›. Efrat ve zabitandan, kumandanlardan birçok zayiat
verildi. K›taatta panik oldu, kendili¤inden ricat baﬂlad›. ‹ngilizlerin çekilmesi
üzerine, sükûnet iade olunabildi.
Irakta, yeni k›taat ve yeni vesaitle büyük ve kanl› muharebat, bundan sonra baﬂlar ki, Nurettin Paﬂan›n bunlarla münasebeti yoktur.
Risalenin ayn› sahifelerinde, Nurettin Paﬂa "‹ngilizlerden i¤tinam etti¤i
tayyareler ile de bir tayyare filosu vücuda getirmek muvaffak›yat› azîmesini
göstermiﬂtir" deniliyor.
Bu iddian›n pek cahilane oldu¤unu söylemek mecburiyetindeyim. Tayyarenin ve tayyare filosunun ne oldu¤unu bilenler böyle bir iddian›n nekadar gülünç oldu¤unu elbette anlarlar.
Risalenin sekizinci sahifesinde, Nurettin Paﬂan›n dürbünle bakarken al›nm›ﬂ bir resmi vard›r. Bu resmin alt›nda ﬂu ibare yaz›l›d›r:
"26 A¤ustos 1338 taarruz günü Kocatepe tarassut mevkiinde Karahisar
meydan muharebesini idare ederken al›nan foto¤raflar›d›r."
Ayn› günde, hep ayn› tepede idik. Dürbünle bakanlar çoktu. Bilhassa dürbünle en çok bakanlar tarassuda memur edilen zabitler idi. Filhakika, Nurettin
Paﬂan›n da muharebe meydan›n› dürbünle seyretmeyi tercih etti¤inin ben de fârik› olmuﬂtum.
Karahisar-Dumlup›nar Meydan Muharebesinin cereyan› esnas›nda, Baﬂkumandan Muharebesi günü, Nurettin Paﬂay› bir aral›k, Kolordu Kumandan›
Kemalettin Paﬂan›n (elyevm Berlin Sefiri) tarassut noktas›nda, vaziyeti dürbünle temaﬂa ederken buldum. K›taat›m›z, düﬂman› yak›ndan s›k›ﬂt›rm›ﬂ, nazik
ve mühim bir vaziyet hâs›l olmuﬂtu. "Dürbünle temaﬂay› b›rak›n›z! Muharebeyi yak›ndan ve bizzat idare etmek için, ileri ateﬂ mevaziine gidece¤iz", dedim.
Nurettin Paﬂa, bu kadar yaklaﬂman›n münasip olmad›¤›n› söyliyerek gitmek istemedi. Can›m s›k›ld›. "Siz burada kalabilirsiniz" dedim. Kemalettin Sami Paﬂaya: "Siz benimle geliniz!" dedim ve otomobilime yürüdüm. Kemalettin
Paﬂa: "Emredersiniz" dedi ve beraber yürüdü. Bu muamele üzerine, dürbünün
baﬂ›nda yaln›z b›rak›lan Nurettin Paﬂan›n da arkam›zdan geldi¤ini gördük.
Dedi¤im yere gittik. Yunan ordusunun esaretini intaç eden o muharebeyi, teferruat›na kadar, bizzat idare ediyor ve icap eden emirleri, do¤rudan do¤ruya kolordu kumandanlar›na ve sair kumandanlara bizzat veriyordum.
Emirlerime göre tedbirler ve hareketler icra olunurken Ordu Kumandan›
Nurettin Paﬂa, yan›mda duruyor ve vaziyeti temaﬂa ediyordu. Bir aral›k, Kolordu kumandan›n›, benim yan›mdan uzaklaﬂt›rarak baz› emirler vermeye kalk›ﬂm›ﬂ.. Kolordu Kumandan›, bu emirleri gayr›kabili icra bulmuﬂ, ordu kumandan› ile kolordu kumandan› aras›nda adeta, lâübaliyane bir münazaa vaziyeti hâs›l
olmuﬂ.. Kemalettin Sami Paﬂa, Nurettin Paﬂan›n yan›ndan biraz sertçe muamele
ile ayr›lm›ﬂ.. bu halin fark›na vard›m. Kemalettin Sami Paﬂay› yan›ma ça¤›r›p,

kurmak yolu bile aranmad›. Oysa, ayn› zamanda, ‹ngilizler de çekilmiﬂlerdi.
Bu bilgiyi verenler Çöl Araplar› oldu. Ondan sonra, Nurettin Paﬂa, kendini
toplay›p yeniden Selmanipak-Kûtülemare do¤rultusunda ilerledi.
Kûtülemare kuzeyinde, gece ‹ngiliz birlikleriyle karﬂ›laﬂ›ld›. Önlemsizlik,
düzensizlik ve yönetimsizlik yüzünden, tan yeri a¤ar›rken birliklerimiz düﬂman›n ateﬂ bask›n›na u¤rat›ld›. Erler ve subaylardan, komutanlardan birçok
yitik verildi. Birliklerde panik oldu, kendili¤inden geri çekilme baﬂlad›. ‹ngilizlerin de çekilmesi üzerine, dinginlik sa¤land›.
Irakta, yeni birlikler ve yeni araçlarla büyük ve kanl› savaﬂlar, bundan
sonra baﬂlar ki, Nurettin Paﬂan›n bunlarla iliﬂkisi yoktur.
Broﬂürün gene o sayfas›nda, Nurettin Paﬂa "‹ngilizlerle savaﬂ›rken ele geçirdi¤i ‹ngiliz uçaklar›yla bir uçak filosu kurarak büyük baﬂar› kazanm›ﬂt›r"
deniliyor.
Bu sav›n çok cahilce oldu¤unu söylemek zorunday›m. Uça¤›n ve uçak filosunun ne oldu¤unu bilenler böyle bir sav›n nekadar gülünç oldu¤unu elbette anlarlar.
Broﬂürün sekizinci sayfas›nda, Nurettin Paﬂan›n dürbünle bakarken al›nm›ﬂ bir resmi vard›r. Bu resmin alt›nda ﬂunlar yaz›l›d›r:
"26 A¤ustos 1922 sald›r›s› günü Kocatepe gözetleme yerinde Afyon meydan savaﬂ›n› yönetirken al›nan foto¤raflar›d›r."
26 A¤ustosta, hepimiz o tepede idik. Dürbünle bakanlar çoktu. Özellikle
dürbünle en çok bakanlar gözetleme görevlisi subaylard›. Gerçekten Nurettin
Paﬂan›n da savaﬂ alan›na dürbünle bakmay› ye¤ledi¤i benim de dikkatimi çekmiﬂti.
Afyon-Dumlup›nar Meydan Savaﬂ› olurken, Baﬂkomutan Savaﬂ› günü,
Nurettin Paﬂay› bir aral›k, Kolordu Komutan› Kemalettin Paﬂan›n (ﬂimdi Berlin Elçisi) gözleme noktas›nda, duruma dürbünle bakarken buldum. Birliklerimiz, düﬂman› yak›ndan s›k›ﬂt›rm›ﬂ, zorlu ve önemli bir durum oluﬂmuﬂtu.
"Dürbünle bakmay› b›rak›n›z. Savaﬂ› yak›ndan ve oradan kendimiz yönetmek
için, ileri ateﬂ mevzilerine gidece¤iz", dedim.
Nurettin Paﬂa, bu kadar yaklaﬂman›n do¤ru olmad›¤›n› söyliyerek gitmek istemedi. Can›m s›k›ld›. "Siz burada kalabilirsiniz" dedim. Kemalettin
Sami Paﬂaya: "Siz benimle geliniz" dedim ve otomobilime yürüdüm. Kemalettin Paﬂa: "Emredersiniz" dedi ve benimle birlikte yürüdü. Bu davran›ﬂ
üzerine, dürbünün baﬂ›nda yaln›z b›rak›lan Nurettin Paﬂan›n da arkam›zdan
geldi¤ini gördük. Dedi¤im yere gittik. Yunan ordusunun tutsakl›¤›yla sonuçlanan o savaﬂ›, tüm ayr›nt›lar›yla, ben kendim yönetiyor ve gereken emirleri,
do¤rudan do¤ruya kolordu komutanlar›na ve baﬂka komutanlara kendim veriyordum.
Emirlerime göre önlemler al›n›r ve gerekli iﬂler yap›l›rken Ordu Komutan›
Nurettin Paﬂa, yan›mda duruyor ve olup bitenlere bak›yordu. Bir aral›k, kolordu komutan›n›, benim yan›mdan uzaklaﬂt›rarak bir tak›m emirler vermeye kalk›ﬂm›ﬂ.. Kolordu komutan›, bu emirleri yerine getirilemez nitelikte bulmuﬂ, ordu
komutan› ile kolordu komutan› aras›nda, sayg› d›ﬂ› çekiﬂmelere benzer birﬂeyler
olmuﬂ.. Kemalettin Sami Paﬂa, Nurettin Paﬂan›n yan›ndan biraz sertçe davranarak ayr›lm›ﬂ.. bu durumu anlad›m. Kemalettin Sami Paﬂay› yan›ma ça¤›r›p,
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Tercümeihal risalesine göre
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mühim iﬂler
nelerdi?

sükûnet ve inz›bat› muhafaza etmesi lüzumunu söyledim. Badehu, yaln›z olarak Nurettin Paﬂay› ça¤›rtt›m. Umumî tarzda, baz› sualler sordum ve anlatmak
istedim ki, hakikaten kolordu kumandan›na verdi¤i emir gayr›kabili icrad›r.
Kumandanlar, emir vermiﬂ olmak için emir vermezler. Lüzumlu ve kabiliyeti
icraiyesi olan hususlar› emrederler ve emir verirken, kendini, o, emri ifa edecek
olan›n yerine koymak ve emrin nas›l ifa ve tatbik olunaca¤›n› düﬂünmek ve bilmek lâz›md›r.
Tercümeihal risalesinin 9 uncu sahifesinde, Iraktan sonra "Kafkas cephesine gitmiﬂ olan Nurettin Paﬂa, Üçüncü Ordu M›ntakalar› Kumandanl›¤›nda ve
ordu kumandanl›¤› vekâletinde bir müddet" bulundu¤u yaz›l›d›r. Bu vazifelerin mahiyetini ve bu müddetin kaç gün oldu¤unu sormak lâz›md›r.
Nurettin Paﬂa, Kafkas cephesinden, ‹stanbula avdetinde "Ayd›n, Mu¤la ve
Antalya Havalisi Kumandanl›¤›" unvanile ‹zmire azimet etmiﬂ ve buldu¤u birkaç periﬂan müstahf›z k›taat›n› süratle tensik ve yeni f›rkalar teﬂkil ederek Yirmi Birinci Kolorduyu vücuda getirmiﬂ."
Efendiler, kolordu teﬂkili, son zamanda, Harbi Umumînin fantazileri s›ras›na geçmiﬂti. Bilhassa, karﬂ›s›nda düﬂman bulunm›yan, sabit m›ntakalarda,
ahz› asker ﬂubeleri ve riyasetleri tesis etmek kadar sühuletle kolordu kumandanl›klar› ve salâhiyetleri ihdas olunurdu. Filhakika, bütün muharebe cepheleri imdat, diye feryat ederken Yirmi Birinci Kolordu ﬂayan› itibar bir mevcudiyet olsayd›, Ayd›n m›ntakas›nda terkolunmazd›.
Risalenin 16 nc› sahifesinde Nurettin Paﬂan›n, "Anadoluda Mustafa Kemal Paﬂa ve rüfekas›n›n teﬂebbüslerile baﬂl›yan harekât› millîye rüesasile dahi tesisi münasebet ederek.." ‹stanbulda birtak›m mühim iﬂler yapt›¤›ndan ve
nihayet "‹ngilizlerce takibe baﬂlanm›ﬂ oldu¤undan" ve "Mustafa Kemal Paﬂa taraf›ndan ald›¤› davetnamelerde, art›k ‹stanbuldan ziyade Anadoluda
hizmet mümkün oldu¤u iﬂ'ar edilmesine.." ve saireye binaen Anadoluya geçmiﬂ..
Efendiler, Nurettin Paﬂan›n, ‹stanbulda, ‹ngilizlerle ve Damat Ferit Paﬂa
Kabinesile anlaﬂt›¤›n› ve Ankarada teessüs eden, Türkiye Büyük Millet Meclisinden ve onun Hükûmetinden bihaber olarak, bizi, ‹stanbul ile itilâf ettirmeye
çal›ﬂt›¤›n› ve bu münasebetle arada cereyan eden telgraf muhaberat›n› ve bizzarur, Ankaraya geldikten sonraki muamelelerini bilmünasebe beyan etmiﬂtim.
Bunlar› tekrar etmiyece¤im.
18 inci sahifede, "balâdaki hidemat› vataniyeyi muvaffak›yetle ifa etmiﬂ
olan Nurettin Paﬂa ile Büyük Millet Meclisi aras›nda, baz› mesaili resmîyeden
dolay› ihtilâf ç›kmas› üzerine, kendisi hemen Ankaraya gelerek, iﬂbu suitefehhümat hüsnü suretle hal ve izale olunmuﬂtur" ibaresine tesadüf edilmektedir.
Nurettin Paﬂan›n, hükûmetçe, Merkez Ordusu Kumandanl›¤›ndan nas›l azil
ve divan› harbe tevdi edilmek üzere Ankaraya celbolundu¤unu ve Meclisçe aleyhinde olan galeyan kendisinin idam›n› talep derecesinde ileri gitmiﬂ iken Baﬂkumandan s›fatile ﬂahsan Meclis kürsüsünden, Nurettin Paﬂay› müdafaa ederek nas›l kurtard›¤›m› da izah etmiﬂtim. Burada, bilvesile yaln›z bir noktaya nazar› dikkati celbetmek isterim. Bu okudu¤umuz ibareye nazaran, bir Türkiye Büyük
Millet Meclisi vard›r, bir de Nurettin Paﬂa.. Bunlar karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂler.. suitefehhümat izale edilmiﬂ.. Malûm oldu¤una göre, Meclisle karﬂ› karﬂ›ya gele722

sâkin olmas›n› ve düzeni korumas› gerekti¤ini söyledim. Sonra da, yaln›z olarak Nurettin Paﬂay› ça¤›rtt›m. Genel nitelikte, kimi sorular sordum ve anlatmak istedim ki, gerçekten kolordu komutan›na verdi¤i emir yerine getirilemeyecek niteliktedir. Komutanlar, emir vermiﬂ olmak için emir vermezler. Gerekli olan ve yap›labilecek ﬂeyleri emrederler ve emir verirken, kendini, o,
emri uygulayacak olan›n yerine koymak ve emrin nas›l yerine getirilip uygulanaca¤›n› düﬂünmek ve bilmek gerekir.
Biyografi broﬂürünün 9 uncu sayfas›nda, Iraktan sonra "Kafkas cephesine gitmiﬂ olan Nurettin Paﬂan›n, Üçüncü Ordu Bölgeleri Komutanl›¤›nda ve
ordu komutanl›¤› vekilli¤inde bir süre" bulundu¤u yaz›l›d›r. Bu görevlerin niteli¤ini ve bu sürenin kaç gün oldu¤unu sormak gerekir.
Nurettin Paﬂa, Kafkas cephesinden, ‹stanbula dönüﬂünde "Ayd›n, Mu¤la
ve Antalya Yöreleri Komutan›" san› ile ‹zmire gitmiﬂ ve buldu¤u birkaç darmada¤›n müstahf›z* birli¤ini çarçabuk düzene sokup yeni tümenler kurarak
Yirmibirinci Kolorduyu meydana getirmiﬂ.."
Efendiler, kolordu kurmak, son zamanda, Dünya Savaﬂ›n›n köksüz ve
moda iﬂleri aras›na geçmiﬂti. Özellikle, karﬂ›s›nda düﬂman bulunmayan, hareketsiz bölgelerde, askerlik ﬂubeleri ve baﬂkanl›klar› kurmak kadar kolayl›kla
kolordu komutanl›klar› kurulur ve gerekli yetkiler verilirdi. Gerçekten, bütün
savaﬂ cepheleri "imdat" diye ba¤›r›rken Yirmi birinci Kolordu önemsenecek
bir varl›k olsayd›, Ayd›n bölgesinde yüzüstü b›rak›lmazd›.
Broﬂürün 16 nc› sayfas›nda Nurettin Paﬂan›n "Anadoluda Mustafa Kemal Paﬂa ve arkadaﬂlar›n›n giriﬂimleriyle baﬂl›yan ulusal ayaklanman›n baﬂlar›yla da iliﬂki kurarak.." ‹stanbulda birtak›m önemli iﬂler yapt›¤›ndan ve
sonunda "‹ngilizlerin kendisini izlemeye baﬂlad›klar›ndan" ve "Mustafa Kemal Paﬂadan ald›¤› ça¤›n yaz›lar›nda, art›k ‹stanbuldan çok Anadoluda görev yapabilece¤inin bildirilmesi.." üzerine ve baﬂka nedenlerle Anadoluya
geçmiﬂ..
Efendiler, Nurettin Paﬂan›n, ‹stanbulda, ‹ngilizlerle ve Damat Ferit Paﬂa
Kabinesile anlaﬂt›¤›n› ve Ankarada kurulan, Türkiye Büyük Millet Meclisini
ve onun Hükûmetini bilmiyormuﬂ gibi davranarak, bizi, ‹stanbul ile uyuﬂturmaya çal›ﬂt›¤›n› ve bununla ilgili olarak arada geçen telgraf yaz›ﬂmalar›n› ve
zorunlu olarak, Ankaraya geldikten sonraki davran›ﬂlar›n› yeri geldi¤inde anlatm›ﬂt›m. Bunlar› bir daha anlatmayaca¤›m.
18 inci sayfada, "Yukar›daki vatan görevlerini baﬂar›yla yapm›ﬂ olan Nurettin Paﬂa ile Büyük Millet Meclisi aras›nda, birtak›m resmî iﬂlerden dolay›
anlaﬂmazl›k ç›kmas› üzerine, kendisi hemen Ankaraya gelmiﬂ ve bu anlaﬂmazl›k iyi bir biçimde çözümlenip giderilmiﬂtir" cümlesine rastlanmaktad›r.
Nurettin Paﬂan›n, hükûmet taraf›ndan Merkez Ordusu Komutanl›¤›ndan
nas›l ç›kar›l›p askerî mahkemeye verilmek üzere Ankaraya getirildi¤ini ve Meclisin kendine karﬂ› olan k›zg›nl›¤› kendisinin idam›n› isteyecek kadar ileri gitmiﬂ
iken Baﬂkomutan olarak benim Meclis kürsüsünden, Nurettin Paﬂay› savunarak
nas›l kurtard›¤›m› da aç›klam›ﬂt›m. Burada, s›ras› gelmiﬂken yaln›z bir noktaya
dikkati çekmek isterim. Bu okudu¤umuz cümleye göre, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi vard›r, bir de Nurettin Paﬂa.. Bunlar karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂler, anlaﬂ* Ço¤u k›rk yaﬂ›n› geçmiﬂ erlerden kurulu birlikler
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bilen, yaln›z hükûmettir. Meclisin muhatab› hükûmettir. Bir ordu kumandan›,
bir vali, herhangi bir makam sahibi Meclisin muhatab› olamaz.
Risalenin 18 inci sahifesinin son sat›rlar›, Nurettin Paﬂan›n, "vatan› tehlikeden tahlis eden muzafferiyeti azîmenin lûtfu hakla muvaffak ve amili olmuﬂ
ve tarihi millîye bu defa dahi gayet mühim ve emsali namesbuk bir sahifei ﬂeref
ve mefharet ilâvesini temin eylemiﬂ.." oldu¤unu izaha hasredilmiﬂtir.
Efendiler, bu kadar, cesurane bir iddiaya karﬂ› hayret ve isti¤rap etmemek
mümkün de¤ildir. Filhakika, Nurettin Paﬂa, umumî taarruzda Birinci Ordu
Kumandanl›¤›nda bulundu. Di¤er bilcümle kumandanlarla beraber kendisine,
emretti¤imiz vazifeleri ifaya çal›ﬂt›. Bu hal, bütün Türk ordusuna ve ordumuzun büyük, küçük bilcümle kumandanlar›na, zabitlerine ve her neferine ﬂamil
olmak tabiî bulunan muvaffak›yet ve ﬂerefi, Nurettin Paﬂan›n ﬂahs›na hasretmek kadar manas›z, esass›z, ay›p bir ﬂey olamaz! Nurettin Paﬂay›, muzafferiyetin amili gibi göstermek, olsa olsa, kendisile istihza maksad›na matuf olabilir. Yoksa Nurettin Paﬂa, büyük zaferin ﬂerefine en az iﬂtirake hakk› olanlardan biridir.
Efendiler, büyük taarruzda, Nurettin Paﬂay›, yaln›z taarruzun ikinci günü
Kocatepede yaln›z b›rakm›ﬂt›m. Çünkü, düﬂman›n ma¤lûp oldu¤unu ve ricat
edece¤ini anlad›k. Ma¤lûbiyetini inhizama çevirmek ve hatt› ricatini kat'ederek
düﬂman ordusunu esir etmek için, art›k Kocatepede de¤il, daha umumî vaziyeti mütalea ve ona göre umumî tedbirler alacak yerde bulunmam›z lâz›md›. O
gün dahi, Cephe Kumandan› ‹smet Paﬂan›n, münasip görüp benim imzamla
yazd›¤› teﬂvikkâr k›sa bir telefonla Nurettin Paﬂan›n kuvvei maneviyesini muhafaza için tedbir almak lüzumlu görülmüﬂtü.
Ondan sonra, Nurettin Paﬂay› ve ordusunu bizzat takip ve ﬂevki idareye
bizzat müdahaleye zaruret gördüm. Böyle yapmasayd›m, Nurettin Paﬂan›n,
yapt›¤› hatalar› tazmin etmek güç olurdu. Dumlup›narda, Erkân›harbiyesi Reisi Emin Paﬂan›n haz›rlad›¤› ileri hareket emrinin muhteviyat›n› anl›yam›yan
ve fakat, anlamam›ﬂ de¤il daha iyisini düﬂünmek ve yapmak istiyormuﬂ gibi tav›r alan Nurettin Paﬂan›n tereddütü üzerine, tereddütle geçirilecek zaman olmad›¤›n› ihtar ederek, icap eden noktai nazar› bizzat dikte etti¤im zaman, Nurettin Paﬂa bana demiﬂti ki: "Paﬂam, siz, bizi, yaln›z ve serbest b›rakm›yorsunuz"! Buna, haz›r bulunan Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paﬂa Hazretleri, ﬂu yolda ve ciddî bir lisanla cevap verdi: "Paﬂa, Paﬂa, dedi. Bu ordu, bizim, bütün memleketin gözbebe¤idir. Onun sevk ve idaresini, tesadüfe b›rakamay›z!"
Dumlup›nardan Uﬂa¤a giderken, yolda Nurettin Paﬂan›n tedabirindeki
noksan› hissedip, Nurettin Paﬂa f›rkalar›na bizzat emir vererek, tedbir ald›rmasayd›m Trikopis in esareti mümkün olm›yabilirdi. Uﬂakta nahoﬂ bir manzaraya ﬂahit olabilirdik. ‹zmire girdikten ve hükûmet dairesine dahil olduktan sonra, cenuptan gelen top ve tüfek sadalar›n› bizzat iﬂitip, Nurettin Paﬂan›n tedbirsizli¤ini ve gafletini anlay›p derhal bizzat emir vererek tedbir ald›rmasayd›m,
‹zmire girmiﬂ ve ‹zmir sokaklar›nda ahaliye kar›ﬂm›ﬂ k›taat›m›z›n, biz de dahil
oldu¤umuz halde, pani¤e u¤rayarak hercümerç olmas› müstebat de¤ildi.
Siyaset ve kiyaset iddias›nda bulunan, Nurettin Paﬂan›n ‹zmirde resmî ecnebî memurlarla mazbut mükâlamesini bizzat tashih etmeseydim ‹zmire girmek-

mazl›k giderilmiﬂ.. Bilindi¤ine göre, Meclisle karﬂ› karﬂ›ya gelebilen, yaln›z
hükûmettir. Meclisin karﬂ›s›ndaki hükûmettir. Bir ordu komutan›, bir vali,
herhangi bir görevli Meclisin karﬂ›s›nda bulunamaz.
Broﬂürün 18 inci sayfas›n›n son sat›rlar›, Nurettin Paﬂan›n, "Allah›n yard›m›yla vatan› tehlikeden kurtaran büyük zaferin baﬂar›c›s› ve etmeni oldu¤u
ve millî tarihe bu kez de çok önemli ve benzeri hiç görülmemiﬂ bir onur ve
övünç sayfas› eklemeyi sa¤lam›ﬂ.." oldu¤unu aç›klamaya ayr›lm›ﬂt›r.
Efendiler, bu kadar, atmasyon bir sav karﬂ›s›nda ﬂaﬂmamak ve bunu yad›rgamamak elden gelmez. Gerçekten, Nurettin Paﬂa, genel sald›r›m›z s›ras›nda Birinci Ordu Komutanl›¤›nda bulundu. Öbür bütün komutanlarla birlikte
kendisine, emretti¤imiz görevleri yapmaya çal›ﬂt›. Bu durum, bütün Türk ordusuna ve ordumuzun büyük, küçük bütün komutanlar›n›, subaylar›n› ve her
bir erini kapsamas› do¤al olan baﬂar› ve onuru, Nurettin Paﬂan›n kendisine özgü k›lmak kadar anlams›z, temelsiz, ay›p bir ﬂey olamaz. Nurettin Paﬂay›, baﬂar›n›n etmeni gibi göstermek, olsa olsa, kendisile alay etmek amac›na yönelik olabilir. Yoksa Nurettin Paﬂa, büyük zaferin onuruna kat›lmaya en az hakk› olanlardan biridir.
Efendiler, büyük sald›r›m›zda, Nurettin Paﬂay›, ancak sald›r›n›n ikinci günü Kocatepede yaln›z b›rakm›ﬂt›m. Çünkü, düﬂman›n yenildi¤ini ve çekilece¤ini anlad›k. Yenilgisini bozguna dönüﬂtürmek ve çekilme yolunu keserek
düﬂman ordusunu tutsak almak için, art›k Kocatepede de¤il, durumu daha genel olarak gözden geçirecek ve ona göre genel nitelikte önlemler alacak yerde bulunmam›z gerekli idi. O gün de, Cephe Komutan› ‹smet Paﬂan›n, uygun
bulup benim imzamla yazd›¤› özendirici k›sa bir yaz›y› telefonda okuyarak
Nurettin Paﬂan›n moralini korumak için önlem almak gerekli görülmüﬂtü.
Ondan sonra, Nurettin Paﬂan›n iﬂine kar›ﬂmay› ve ordusunu kendim yönetmeyi zorunlu buldum. Böyle yapmasayd›m, Nurettin Paﬂan›n, yapt›¤› yanl›ﬂlar› gidermek güç olurdu. Dumlup›narda, Kurmay Baﬂkan› Emin Paﬂan›n
haz›rlad›¤› ileriye yürüyüﬂ emrinin kapsam›n› anlamayan ama, anlamam›ﬂ de¤il daha iyisini düﬂünmek ve yapmak istiyormuﬂ gibi davranan Nurettin Paﬂan›n duraksamas› üzerine, duraksamayla geçirilecek zaman olmad›¤›n› sertçe
söyleyerek, gereken görüﬂü kabule kendim zorlad›¤›m zaman, Nurettin Paﬂa
buna demiﬂti ki: "Paﬂam, siz, bizi, yaln›z ve serbest b›rakm›yorsunuz" Buna,
orada bulunan Genel Kurmay Baﬂkan› Fevzi Paﬂa Hazretleri, ﬂu yolda ve sert
bir karﬂ›l›k verdi: "Paﬂa, Paﬂa, dedi. Bu ordu, bizim, bütün memleketin gözbebe¤idir. Onun yönetimini rastlant›ya b›rakamay›z."
Dumlup›nardan Uﬂa¤a giderken, yolda Nurettin Paﬂan›n ald›¤› enlemlerdeki eksikli¤i anlay›p, Nurettin Paﬂan›n tümenlerine kendim emir vererek, önlem
ald›rmasayd›m Trikopis'in tutsakl›¤› gerçekleﬂmiyebilirdi. Uﬂakta kötü bir durumla karﬂ›laﬂabilirdik. ‹zmire vard›ktan ve hükûmet kona¤›na girdikten sonra,
güneyden gelen top ve tüfek seslerini kendi kula¤›mla iﬂitip, Nurettin Paﬂan›n
tedbirsizli¤ini ve aymazl›¤›n› anlay›p hemen kendim emir vererek önlem ald›rmasayd›m, ‹zmire girmiﬂ ve ‹zmir sokaklar›nda halka kar›ﬂm›ﬂ birliklerimizin, biz de
içinde olmak üzere, pani¤e kap›larak darmada¤›n olmas› olmayacak ﬂey de¤ildi.
‹ﬂbilirlik ve ak›ll›l›k taslayan, Nurettin Paﬂan›n ‹zmirde yabanc›lar›n resmî
görevlileriyle yapt›¤› yaz›ya dökülmüﬂ görüﬂmelerini ben kendim düzeltmesey-
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ten hâs›l olan neﬂvei umumiyenin inkisar›n› bâdi vaziyetlerden içtinap belki de
mümkün olm›yacakt›.
Efendiler, bu söylediklerim, bütün ordu erkân›nca malûm hakikatlerdir.
Bu hakikatlerin, yaln›z bir kiﬂinin fârik› olmad›¤› anlaﬂ›l›yor. O da Nurettin Paﬂad›r. Muhas›r, galip, fatih, gazi unvanlarile kendini yadettirmek sevday› t›flânesine düﬂen Nurettin Paﬂan›n, "Kûtülemare Muhas›n Nurettin Paﬂa" diye bir
kartvizitini görmüﬂtüm. Bu kart›, Nurettin Paﬂa Taﬂköprüde otururken Kastamonu Vali ve Havalisi Kumandan› bulunan Muhittin Paﬂaya (elyevm Kahire
Sefiri) göndermiﬂ ve kart›n boﬂ yerlerine, yazd›¤› yaz›larda, karttaki unvan› iﬂaret ederek, "bunu da benden kimse nez'edemez ya!" diye bir ibare de vard›. Muhittin Paﬂa, bu kart› ve karttaki yaz›y›, ak›l ve ferasetle, kabili telif görememiﬂ,
dikkate ﬂayan bulmuﬂ oldu¤undan, aynen bana göndermiﬂti. Evet, onu, ondan
kimse nez'edemez. Fakat, onu ona veren de yoktur. Her muvaffak›yetli muharebeye iﬂtirak eden zat›n, hakk› olmad›¤› halde kendisini yegâne amil, galip, ilân
etmesi, ﬂayan› imtisal bir düsturu ahlâkî teﬂkil etmez. Evlâd› memlekete, böyle
as›ls›z tarz ve tav›rlar tak›nmak âdetini veremeyiz; emsali atiyeye, böyle havadan galip, fatih olunabilece¤i gibi sakim bir fikri miras b›rakamay›z!
Tercümeihal risalesinin kab›ndaki gazi unvan›n›n istimaline gelince, bu
unvan›, Nurettin Paﬂaya (A.S.) harfleri verebilir. Fakat, hakikat ve kanun bununla yaln›z ve sadece istihza eder. Gerçi, muharebeye "ya ﬂehit veya gazi olmak için" gidilir. Alel›tlak, meydan› ﬂehamette ölenlerin hepsine, ﬂehit derlerse
de, sa¤ kalanlar›n hepsine gazi unvan› verilemez. Bu unvan› ancak kanun verir. Medenî bir milletin, âli menfaatler icab›, icras›na mecbur oldu¤u harpler,
Arap aﬂiretlerinin gazvesi de¤ildir. Öyle dahi olsa, gazveden sa¤ salim ç›kanlara belki, yaln›z, analar›, babalar› berayi takdir, benim gazi o¤lum diyerek iftihar eder. Fakat, millet, tarih, unvan tevcihinde okadar semih de¤ildir.
Tercümeihal risalesinin, son sahifesinden de bir cümle alarak bu hikâyete
hitam verelim:
Nurettin Paﬂa "Irak cephesinde iken ahalii mahallîye taraf›ndan kendisine
tevdi edilmiﬂ bulunan, Kerbelâda metfun hafidi Hazreti Peygamberi ‹mam›
Hüseyin Hazretlerinin seyfi mubarekini hâmil bulunmakla müﬂerreftir."
Efendiler, bu ne lâft›r?!
Kerbelâ, hafidi peygamberî, imam, seyfi mubarek, müﬂerref; bu gibi
avampesendane lâflarla milleti i¤fal mesle¤inde bulunanlar, art›k insaf etsinler!... Millet de dikkat ve basiretini artt›rs›n!...
*
* *
Efendiler, resen harekette muvaffak›yet görmiyen baz› kimseler de, türlü
riyakârl›klarla içimize girmek yolunu bulabilmiﬂlerdir. Bunlar›n mahiyetleri
‹kinci Meclis içtima ile vazifeye baﬂlad›ktan sonra görülecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, ikinci intihap devresi, yeni Türkiye Devletinin tarihinde, mes'ut bir intikal devresine tesadüf etti. Filhakika, dört senelik istiklâl mücahedemiz, milletimizin ﬂan›na lây›k bir sulh ile neticelenmiﬂ bulunuyordu.
24 Temmuz 1339 da, Lozanda imza edilen muahedename, 24 A¤ustos
1339 da Mecliste tasdik olundu.

dim ‹zmir'e girmekten do¤an yayg›n sevinci yar›da b›rakt›racak durumlardan
belki de kaç›n›lam›yacakt›.
Efendiler, bu söylediklerim, bütün ordu ileri gelenlerinin bildi¤i gerçeklerdir. Bu gerçeklerin, yaln›z bir kiﬂinin fark›nda olmad›¤› anlaﬂ›l›yor. O da
Nurettin Paﬂad›r. Kuﬂatan, yenen, fetheden, gazi sanlar›yla kendini and›rmak
gibi çocukça bir tutkuya kap›lan Nurettin Paﬂan›n, "Kûtülemare Kuﬂat›c›s›
Nurettin Paﬂa "diye bir kartvizitini görmüﬂtüm. Bu kart›, Nurettin Paﬂa Taﬂköprüde otururken Kastamonu Bölgesi Valisi ve Bölge Komutan› olan Muhittin Paﬂaya (ﬂimdi Kahire Elçisi) göndermiﬂ ve kart›n boﬂ yerlerine, yazd›¤›
yaz›larda, karttaki sana dikkati çeken, "bunu da benden kimse alamaz ya" diye bir cümlecik de vard›. Muhittin Paﬂa, bu kart› ve karttaki yaz›y›, ak›l ve
ak›ll›l›kla, ba¤daﬂ›r görememiﬂ ve dikkate de¤er bulmuﬂ oldu¤undan, oldu¤u
gibi bana göndermiﬂti. Evet, onu, ondan kimse alamaz. Ama, onu ona veren
de yoktur. Her baﬂar›l› savaﬂa kat›lan kiﬂinin, hakk› yokken kendisini tek etmen ve yenici ilân etmesi, örnek tutulmaya de¤er ahlâk kural› olamaz. Ülke
çocuklar›na böyle gerçe¤e uymayan yollar tutmak ve davran›ﬂlarda bulunmak
al›ﬂkanl›¤›n› veremeyiz; gelecek kuﬂaklara böyle havadan yenen, fetheden
olunabilece¤i gibi yanl›ﬂ bir düﬂünceyi kal›t olarak b›rakamay›z.
Biyografi broﬂürünün kab›ndaki "gazi" san›n›n kullan›lmas›na gelince, bu
san›, Nurettin Paﬂaya "A.S." harfleri verebilir. Ama, gerçek ve kanun bununla
yaln›z ve sadece alay eder. Gerçi, savaﬂa "ya ﬂehit veya gazi olmak için" gidilir.
Genel olarak, yi¤itlik alan›nda ölenlerin hepsine, ﬂehit derlerse de sa¤ kalanlar›n
hepsine gazi san› verilmez. Bu san› ancak kanun verir. Uygar bir ulusun, yüksek
ç›karlar› gere¤i, yapmak zorunda kald›¤› savaﬂlar, Arap aﬂiretlerinin bir biriyle
çat›ﬂmalar› de¤ildir. Öyle olsa bile, bu gibi çat›ﬂmalardan sa¤ ve esen ç›kanlara
belki, yaln›z, analar›, babalar› be¤enilerini bildirerek, benim gazi o¤lum diyerek
övünürler. Ama, san vermekte, milletin ve tarihin eli o kadar aç›k de¤ildir.
Biyografi broﬂürünün, son sayfas›ndan da bir cümle alarak bu öyküyü bitirelim:
Nurettin Paﬂa "Irak cephesinde iken ora halk› taraf›ndan kendisine verilmiﬂ olan, Peygamber Hazretlerinin Kerbelâda yatan torunu imam Hüseyin
Hazretlerinin kutsal k›l›c›n› taﬂ›makla onur duymaktad›r."
Efendiler, bu ne lâft›r?
Kerbelâ, Peygamber torunu, imam, kutsal k›l›ç, onur duymak; böyle beylik lâflarla milleti aldatmak yolunu tutanlar, art›k insaf etsinler... Millet de
uyan›kl›¤›n› ve sa¤görüsünü artt›rs›n...
*
* *
Efendiler, kendi baﬂlar›na davranmakla baﬂar›l› olunamayaca¤›n› anlayan
kimileri de, türlü iki yüzlülüklerle içimize girmek yolunu bulabilmiﬂlerdir. Bunlar›n nitelikleri ‹kinci Meclis toplan›p göreve baﬂlad›ktan sonra görülecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, ikinci seçim dönemi, yeni Türkiye Devletinin tarihinde, mutlu bir geçiﬂ evresine rastlad›. Gerçekten, dört senelik ba¤›ms›zl›k savaﬂ›m›z, milletimizin ﬂan›na yaraﬂ›r bir bar›ﬂla sonuçlanm›ﬂ bulunuyordu.
24 Temmuz 1923 de, Lozanda imzalanan antlaﬂma, 24 A¤ustos 1923 de
Mecliste onand›.
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Efendiler, Mondros Mütarekesinden sonra Türkiyeye muhas›m devletler
taraf›ndan dört defa sulh ﬂeraiti teklif edilmiﬂtir. Bunlar›n birincisi, Sevr projesidir. Bu proje, hiçbir müzakerenin mahsulü olmay›p, Düveli ‹tilâfiye taraf›ndan Yunan Baﬂvekili Mösyö Venizelos'un da iﬂtirakile tanzim ve Vahdettinin
hükûmeti taraf›ndan 10 A¤ustos 1920 de imza edilmiﬂtir.
Bu proje, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir zemini münakaﬂa bile addedilmemiﬂtir.
‹kinci sulh teklifat›, Birinci ‹nönü muharebesini müteak›p in'ikat eden
Londra Konferans›n›n hitam›nda 12 Mart 1337 tarihinde vaki olmuﬂtur. Bu
teklifat, Sevr Muahedesinde baz› tadilât› muhtevi ise de meskût b›rak›lan meselelerde Sevr projesindeki mevadd›n kâmilen ipka edildi¤ini kabul etmek lâz›md›r.
Bu teklifat, bizce münakaﬂay› mucip olmadan ‹kinci ‹nönü muharebesinin
baﬂlamasile neticesiz kalm›ﬂt›r.
Üçüncü sulh teklifat›, 22 Mart 1922 de, yani Sakarya muzafferiyetinden ve
Frans›zlarla aktolunan Ankara ‹tilâf›ndan sonra ve yak›n bir taarruzumuza intizar olundu¤u s›ralarda, Pariste içtima eden Düveli ‹tilâfiye Hariciye Nâz›rlar› taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Bu teklifatta, iﬂe Sevr esas›ndan baﬂlamak esas› terkedilmiﬂ ise de, esasat› itibarile amali millîyemizi tatminden uzak idi.
Dördüncü teklif, Lozan Muahedesinin aktile neticelenen müzakeratt›r.
Düveli ‹tilâfiyece Türkiyeye tatbik› tasavvur edilen esasatla, harekât› millîye sayesinde vâs›l olunan neticeyi bariz bir surette mütalea etmek için bu dört
nevi teklif aras›nda en mühim hususata münhas›r olmak üzere k›sa bir mukayese yapmay› faydal› addederim.
1. Hudutlar
a) Trakya hududu:
Sevrde: Çatalca hatt›ndan biraz ilerde bulunan Podima-Kalikratya hatt›.
Mart 921 teklifinde: Bahis yok.
Mart 922 teklifinde: Tekirda¤ bize, Babaeski, K›rkkilise ve Edirne Yunana kalmak üzere bir hat.
Lozanda: Karaa¤aç da bizde olmak üzere Meriç hatt›.
b) ‹zmir m›ntakas›.
Sevr projesinde: Bu m›ntakan›n hudutlar› Kuﬂadas›, Ödemiﬂ, Salihli, Akhisar ve Kemer iskelesine az çok karip mahallerden geçmektedir.
Bu m›ntaka, Türk hakimiyetinde kalacak, fakat Türkiye, bu hakimiyetini
istimal hakk›n› Yunanistana devredecek, Türk hakimiyetinin bekas›na alâmet
olarak ‹zmir ﬂehrinin haricî istihkâmlar›ndan birinde Türk bayra¤› bulunacak.
Mahallî bir meclis toplanacak ve beﬂ sene sonra bu meclis, bu m›ntakan›n sureti daimede Yunanistana ilhak›na karar verebilecek idi.
Mart 921 teklifinde: ‹zmir m›ntakas›, Türk hakimiyetinde kalacak, ‹zmir
ﬂehrinde bir Yunan kuvveti bulunacak ve ‹zmir m›ntakas›n›n aksam› mütebak›yesinde muhtelif anas›r›n adedî nispetine göre terekküp edecek bir jandarma
k›t'as› bulunacak ve buna Düveli ‹tilâfiye zabitan› kumanda edecek.
‹dare iﬂlerinde dahi ayn› nispeti adediye nazar› itibara al›nacak ve m›ntakan›n Cemiyeti Akvamca tayin edilecek H›ristiyan bir valisi olacak ve bunun
yan›nda müntehap bir meclis ve bir heyeti müﬂavire bulunacak. Vilâyetçe Türki-

Efendiler, Mondros Ateﬂkesinden sonra düﬂman devletler Türkiyeye
dört defa bar›ﬂ koﬂullar› önermiﬂlerdir. Bunlar›n birincisi, Sevr tasar›s›d›r. Bu
proje, hiçbir görüﬂmenin ürünü olmay›p, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan Yunan
Baﬂbakan› Mösyö Venizelos'un da kat›lmas›yla düzenlenmiﬂ ve Vahdettinin
hükûmeti taraf›ndan 10 A¤ustos 1920 de imzalanm›ﬂt›r.
Bu tasar›, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir görüﬂme konusu niteli¤inde bile say›lmam›ﬂt›r.
‹kinci bar›ﬂ önerisi, Birinci ‹nönü savaﬂ›n›n ard›ndan toplanan Londra Konferans›n›n sonunda 12 Mart 1921 tarihinde yap›lm›ﬂt›r. Bu öneriler, Sevr Antlaﬂmas›nda birtak›m de¤iﬂiklikler içermekte ise de de¤inilmemiﬂ sorunlarda Sevr
tasar›s› maddelerinin tümünün oldu¤u gibi b›rak›ld›¤›n› kabul etmek gerekir.
Bu tasar›, bizce tart›ﬂma konusu olmadan ‹kinci ‹nönü savaﬂ›n›n baﬂlamas›yla sonuçsuz kalm›ﬂt›r.
Üçüncü bar›ﬂ önerisi, 22 Mart 1922 de, yani Sakarya zaferinden ve Frans›zlarla yap›lan Ankara Anlaﬂmas›ndan sonra ve yak›nda sald›rmam›z beklendi¤i s›ralarda, Pariste toplanan ‹tilâf Devletleri D›ﬂiﬂleri Bakanlar› taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r. Bu öneride, Sevr'i temel alarak iﬂe baﬂlamak ilkesi b›rak›lm›ﬂsa
da, ana çizgileriyle ulusal amaçlar›m›z› karﬂ›lamaktan uzakt›.
Dördüncü öneri, Lozan Antlaﬂmas›n›n imzalanmas›yla sonuçlanan görüﬂmelerde yap›lm›ﬂt›r.
‹tilâf Devletlerinin Türkiyeye uygulamay› düﬂündükleri temel kurallar
ile, millî harekât›m›zla ulaﬂ›labilen sonucu aç›k olarak anlaﬂ›labilsin diye bu
dört türden öneri aras›nda en önemli konularla s›n›rl› kalmak üzere k›sa bir
karﬂ›laﬂt›rma yapmay› yararl› sayar›m.
1. S›n›rlar
a) Trakya s›n›r›:
Sevrde: Çatalca çizgisinden biraz ilerde bulunan Podima-Kalikratya çizgisi.
Mart 1921 önerisinde: Sözkonusu edilmemiﬂti.
Mart 1922 önerisinde: Tekirda¤› bize, Babaeski, K›rklareli ve Edirneyi
Yunana b›rakan bir çizgi.
Lozanda: Karaa¤aç da bizde olmak üzere Meriç çizgisi.
b) ‹zmir bölgesi:
Sevr tasar›s›nda: Bu bölgenin s›n›rlar› Kuﬂadas›, Ödemiﬂ, Salihli, Akhisar
ve Kemer ‹skelesine az çok yak›n yerlerden geçmektedir.
Bu bölge, Türk egemenli¤inde kalacak, ama Türkiye, bu egemenli¤ini
kullanma hakk›n› Yunanistana aktaracak, Türk egemenli¤inin sürdü¤ünün
belirtisi olarak ‹zmir ﬂehrinin d›ﬂ istihkâmlar›ndan birinde Türk bayra¤› bulunacak. Yerel bir meclis toplanacak ve beﬂ sene sonra bu meclis, bu bölgenin
sonsuz olarak Yunanistana kat›lmas›na karar verebilecek idi.
Mart 1921 önerisinde: ‹zmir bölgesi, Türk egemenli¤inde kalacak, ‹zmir
ﬂehrinde bir Yunan kuvveti bulunacak ve ‹zmir bölgesinin geri kalan yerlerinde çeﬂitli unsurlar›n say›lar› oranlar›nda kurulacak bir jandarma birli¤i bulunacak ve buna ‹tilâf Devletlerinin subaylar› komuta edecek.
Yönetim iﬂlerinde de ayn› say›lar oran›na uyulacak ve bölgenin Milletler
Cemiyetince atanacak H›ristiyan bir valisi olacak ve bunun yan›nda seçilmiﬂ bir
meclis ve bir dan›ﬂma kurulu bulunacak. Valilik taraf›ndan Türkiyeye gelirlere

728

729

Mondros
Ateﬂkesinden sonra
Türkiyeye
yap›lan
dört bar›ﬂ
önerisi aras›nda bir
karﬂ›laﬂt›rma

yeye varidatla mütezayit bir vergi verilecek ve bu anlaﬂma beﬂ sene devam edip
tarafeynden birinin talebi üzerine Cemiyeti Akvamca tadil edilebilecek.
Mart 922 teklifinde: Bütün Anadolu ve dolay›sile ‹zmir de bize iade olunacak tarz›nda aldat›c› bir vait. ‹zmir Rumlar›n›n idareye, adilâne bir surette iﬂtirak ettirilmesi için ve ayn› hak Yunanistanda kalacak Edirne Türklerine verilmek ﬂartile bir usul tayini z›mm›nda Düveli ‹tilâfiye Türkiye ve Yunanistanla
anlaﬂacaklard›r.
Lozanda: Tabiatile bu gibi mesail mevzuubahs dahi olmam›ﬂt›r.
c) Suriye hududu:
Sevrde: Sahilde, takriben Karataﬂ Burnundan baﬂl›yarak Osmaniye, Bahçe, Gazi Ay›ntap, Birecik, Urfa, Mardin ve Nusaybini epey cenupta ve Suriye
arazisinde b›rakan bir hudut.
Mart 921 de: Takriben ﬂimdiki hudut olmak üzere Frans›zlarla ayr›ca bir
itilâfname imzalanm›ﬂt›r.
Lozanda: 20 Teﬂrinievvel 921 tarihli Ankara ‹tilâfnamesi hududu ipka
edilmiﬂtir:
d) Irak hududu:
Sevrde: ‹madiye, bizde kalmak ﬂartile, Musul vilâyetinin ﬂimal hududu.
Mart 921 teklifinde: Bahis yok.
Mart 921 teklifinde: Bahis yok.
Lozanda: Halli tehir edilmiﬂtir.
e) Kafkas hududu:
Sevrde: Türk-Ermeni hududunun tayini Amerika Reisicumhuru Wilson'a
havale edilmiﬂtir. Ve müﬂarileyh hudut olarak Karadeniz sahilinde Giresunun
ﬂark›ndan baﬂl›yan, Erzincan›n garp ve cenubundan, Elmal›, Bitlis ve Van gölünün cenubundan geçen ve birçok nikatta Harbi Umumideki Türk-Rus cephesini takip eden bir hatt› göstermiﬂtir.
Mart 921 teklifinde: Cemiyeti Akvam bir Ermeni yurdu tesisi için vilâyat› ﬂark›yeden Ermenistana devrolunacak arazinin tespiti z›mm›nda bir komisyon tayin edecek ve Türkiye bu komisyonun karar›n› kabul edecek.
Mart 922 teklifinde: Bir Ermeni yurdu teﬂkili z›mm›nda Cemiyeti Akvam›n muavenetine müracat olunaca¤›ndan bahsedilmektedir.
Lozanda: Bu mesele bertaraf edilmiﬂtir.
f) Bo¤azlar m›ntakas›:
Sevrde: Rumelinin Türkiyede kalan bütün aksam›.
Anadolunun Adalar Denizi üzerinde takriben ‹zmir m›ntakas›n›n baﬂlad›¤› yerden baﬂl›yarak Manyas gölünün cenubuna ve Bursan›n ve ‹zni¤in biraz
ﬂimalinden ve Sapanca gölünün müntehayi garbîsinden Ahabadr deresinin
mansab›na giden hatla tahdit edilmiﬂ bir m›nt›ka. Bu menat›kta asker bulundurmak ve harekât› askeriyede bulunmak hakk› s›rf Düveli ‹tilâfiyeye aittir.
Keza mezkûr menat›kta Türk jandarmas› Düveli ‹tilâfiye kumandas›na tâbi
olacakt›r.
Düveli ‹tilâfiye, bu m›ntaka dahilinde askerî makas›t için kullan›labilecek
yol ve ﬂimendifer inﬂaas›n› menedebilece¤i gibi elyevm mevcut olanlar meyan›nda bu yolda kullan›labilecek olanlar› tahrip ettirebilecektir.
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göre artan bir vergi verilecek ve bu anlaﬂma beﬂ sene yürürlükte kal›p iki taraftan birinin istemesi üzerine Milletler Cemiyeti taraf›ndan de¤iﬂtirilebilecek.
Mart 1922 önerisinde: Bütün Anadolu ve dolay›sile ‹zmir de bize geri verilecek yollu aldat›c› bir sözverme var. ‹zmir Rumlar›n›n yönetime, adalete
uyar bir biçimde katt›r›lmas› için ve t›pk›s› bir hakk›n Yunanistanda kalacak
Edirne Türklerine verilmek koﬂuluyla bir yöntem belirlemek konusunda ‹tilâf Devletleri Türkiye ve Yunanistanla anlaﬂacaklard›r.
Lozanda: Elbette bu gibi sorunlar sözkonusu bile olmam›ﬂt›r.
c) Suriye s›n›r›:
Sevrde: K›y›da, yaklaﬂ›k Karataﬂ Burnundan baﬂl›yarak Osmaniye, Bahçe, Gaziantep, Birecik, Urfa, Mardin ve Nusaybini oldukça güneyde ve Suriye topraklar›nda b›rakan bir s›n›r.
Mart 1921 de: Yaklaﬂ›k ﬂimdiki s›n›r olmak üzere Frans›zlarla ayr›ca bir
anlaﬂma imzalanm›ﬂt›r.
Lozanda: 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaﬂmas›ndaki s›n›rlar oldu¤u gibi b›rak›lm›ﬂt›r.
d) Irak s›n›r›:
Sevrde: ‹madiye, bizde kalmak koﬂuluyla, Musul ilinin kuzey s›n›r›.
Mart 1921 önerisinde: Sözkonusu edilmemiﬂtir.
Mart 1922 önerisinde: Sözkonusu edilmemiﬂtir.
Lozanda: Çözümlenmesi ertelenmiﬂtir.
e) Kafkas s›n›r›:
Sevrde: Türk-Ermeni s›n›r›n›n saptanmas› Amerika Cumhurbaﬂkan› Wilson'a b›rak›lm›ﬂt›r. O da s›n›r olarak Karadeniz k›y›s›nda Giresunun do¤usundan baﬂl›yan, Erzincan›n bat› ve güneyinden, Elmal›, Bitlis ve Van gölünün
güneyinden geçen ve birçok noktalarda Dünya Savaﬂ›ndaki Türk-Rus cephesini izleyen bir çizgiyi göstermiﬂtir.
Mart 1921 önerisinde: Milletler Cemiyeti bir Ermeni yurdu kurmak için
do¤u illerinden Ermenistana aktar›lacak topraklar›n saptanmas› için bir komüsyon atayacak ve Türkiye bu komüsyonun karar›n› kabul edecek.
Mart 1922 önerisinde: Bir Ermeni yurdu kurulmas› için Milletler Cemiyetinden yard›m istenece¤inden sözedilmektedir.
Lozanda: Bu konu ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
f) Bo¤azlar bölgesi:
Sevrde: Rumelinin Türkiyede kalan parças›n›n tümü.
Anadolunun Ege Denizi üzerinde yaklaﬂ›k ‹zmir bölgesinin baﬂlad›¤› yerden baﬂl›yarak Manyas gölünün güneyine ve Bursan›n ve ‹zni¤in biraz kuzeyinden ve Sapanca gölünün bat› ucundan Ahabadr* deresinin denize akt›¤› yere varan çizgiyle s›n›rland›r›lm›ﬂ bir bölge. Bu bölgelerde asker bulundurmak
ve askerlikle ilgili iﬂler yapmak hakk› yanl›z ‹tilâf Devletlerinindir. Ayr›ca o
bölgelerdeki Türk jandarmas› ‹tilâf Devletlerinin komutas›na ba¤l› olacakt›r.
‹tilâf Devletleri, bu bölge içinde askerî amaçla kullan›labilecek yol ve demiryolu yap›lmas›n› yasaklayabilece¤i gibi ﬂimdi bulunanlar aras›nda bu
amaçla kulan›labilecek olanlar› bozdurabilecektir.
* A¤va Deresi olsa gerek (B.Y.)
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Mart 921 teklifinde: Çanakkale cenubunda Tenedos adas›n›n (Bozcaada) karﬂ›s›nda Karabigaya giden hatt›n ﬂimalile Bo¤aziçinin tarafeyninde 20
ilâ 25 kilometrelik bir m›ntaka.
Çanakkale Bo¤az›na hâkim olan her iki taraf›ndaki adalar.
Düveli ‹tilâfiye, yaln›z Yunanistana kalacak olan Gelibolu ve,bize kalacak
olan Çanakkalede asker bulunduracak, bu suretle ‹stanbul ve ‹zmit ﬂibihceziresini tahliye edecek ve Türkiyenin ‹stanbulda asker bulundurmas›na ve Anadoludan Rumeliye veya Rumeliden Anadoluya asker geçirmesine müsaade
edecektir.
Mart 922 teklifinde: Çanakkalenin cenubunda Erdek ﬂibihceziresi müstesna olmak üzere Çanakkale sanca¤›. Bo¤aziçinin cenubunda o zaman bitaraf
addolunan m›ntaka, yani takriben ‹zmit ﬂibihceziresi gayr›askerî m›ntaka olacakt›r.
Bizde, ‹tilâf iﬂgal kuvveti kalm›yacakt›r.
Lozanda: Gelibolu ﬂibihceziresile Kumba¤›, Bakla Burnu hatt›n›n cenubuﬂarkîsi, Çanakkale m›ntakas›nda sahilden yirmi kilometrelik bir m›ntaka ve
Bo¤aziçinin iki taraf›nda sahilden on beﬂ kilometrelik birer m›ntaka ve Marmarada da Emîrali adas›ndan maada adalar ve ‹mroz ve Tenedos adalar›, gayr›askerî bir hale konacakt›r.
Hiçbir tarafta Düveli ‹tilâfiye iﬂgal kuvveti kalm›yacakt›r.
2. Kürdistan
Sevrde: F›rat›n ﬂark›nda ve Ermenistan, Irak ve Suriye aras›nda kalan
m›ntaka için Düveli ‹tilâfiye murahhaslar›ndan mürekkep bir komisyon mahallî muhtariyeti ihzar edecektir.
Muahedenin aktinden bir sene sonra iﬂbu havalinin Kürt ahalisi Cemiyeti
Akvam Meclisine müracaatla Kürtlerin ekseriyetinin Türkiyeden müstakil olmay› istedi¤ini ispat ederse ve Meclis bunu kabul ederse Türkiye bu havalideki
her türlü hukukundan sarf›nazar edecektir.
Mart 921 teklifinde: Düveli ‹tilâfiye, vaziyeti haz›ray› nazar› itibara alarak ve bu bapta Sevr projesinde tadilat icras›n› nazar› itibara almaya mütemayildirler. ﬁu ﬂartla ki mahallî muhtariyetler ve Kürt ve Asuri-Keldani menafiinin kâfi derecede himayesi için taraf›m›zdan teﬂkilât ibraz edilsin.
Mart 922 teklifinde: Bahis yok.
Lozanda: Bittabi mevzuubahs ettirilmemiﬂtir.
3. ‹ktisadî menat›k› nüfuz
Sevr Muahedesini müteak›p Düveli ‹tilâfiyenin aralar›nda imza eyledikleri akor tripartitte:
a) Frans›z m›nt›kai nüfuzu:
Suriye hududile takriben Adana vilâyetinin garp ve ﬂimal hududu ve Kayseri ile S›vas›n ﬂimalinden geçen Muﬂ ve hariç iﬂbu kasabaya takarrüpten sonra Cezirei ‹bni Ömere giden bir hatt›n dahilinde kalan m›ntaka.
b) ‹talyan m›ntakai nüfuzu:
‹zmit ﬂibihceziresinden ç›kt›ktan sonra Afyon Karahisar›na kadar Anadolu ﬂimendifer hatt› ve oradan Kayseri civar›nda Erciyaﬂ da¤› civar›na kadar giden hatla ‹zmir m›ntakas› Adalar Denizi, Bahri Sefit ve Frans›z m›ntakas› aras›nda kalan m›ntaka.

Mart 1921 önerisinde: Çanakkale güneyinde Bozcaada'n›n karﬂ›s›ndan
Karabigaya giden çizginin kuzeyi ile Bo¤aziçinin iki yan›nda 20 ilâ 25 kilometrelik bir bölge.
Çanakkale Bo¤az›n›n kilidi say›labilecek her iki yan›ndaki adalar.
‹tilâf Devletleri, yaln›z Yunanistana kalacak olan Gelibolu ve bize kalacak olan Çanakkalede asker bulunduracak, böylece ‹stanbul ve ‹zmit yar›madalar›n› boﬂaltacak ve Türkiyenin ‹stanbulda asker bulundurmas›na ve Anadoludan Rumeliye veya Rumeliden Anadoluya asker geçirmesine izin verecektir.
Mart 1922 önerisinde: Çanakkalenin güneyinde Erdek yar›madas› d›ﬂta
kalmak üzere Çanakkale sanca¤›. Bo¤aziçinin güneyinde o zaman yans›z say›lan bölge, yani yaklaﬂ›k ‹zmit yar›madas› askerden ar›nm›ﬂ bölge olacakt›r.
Yurdumuzda, ‹tilâf Devletlerinin iﬂgal kuvveti kalm›yacakt›r.
Lozanda: Gelibolu yar›madas›yla Kumba¤›, Bakla Burnu çizgisinin güneydo¤usu, Çanakkale bölgesinde k›y›dan yirmi kilometrelik bir bölge ve Bo¤aziçinin iki yan›nda k›y›dan onbeﬂ kilometrelik birer bölge ve Marmarada da
‹mral› Adas›ndan baﬂka adalar ve ‹mroz Adas› ve Bozcaada, askerden ar›nm›ﬂ bir bölge durumuna getirilecektir.
Hiçbir yerde ‹tilâf Devletlerinin kuvvetleri kalm›yacakt›r.
2. Kürdistan
Sevrde: F›rat›n do¤usunda ve Ermenistan, Irak ve Suriye aras›nda kalan
bölge için ‹tilâf Devletleri delegelerinden kurulu bir komüsyon bölgesel özerk
yönetimi haz›rlayacakt›r.
Antlaﬂma yap›ld›ktan bir sene sonra bu bölgenin Kürt halk› Milletler Cemiyeti Kuruluna baﬂvurarak Kürtlerin ço¤unlu¤unun Türkiyeden ba¤›ms›z olmak istedi¤ini kan›tlarsa ve Kurul bunu kabul ederse Türkiye buralardaki her
türlü haklar›ndan vazgeçecektir.
Mart 1921 önerisinde: ‹tilâf Devletleri, o günlerin durumunu gözönünde bulundurarak bu konuda Sevr tasar›s›nda de¤iﬂiklik yapmay› düﬂünmek
e¤ilimindedir. Ancak bölgesel özerklikler ve Kürt ve Asurî-Keldanî ç›karlar›n›n yeterince korunmas› için bizim taraf›m›zdan kolayl›k gösterilecektir.
Mart 1922 önerisinde: Sözkonusu edilmemiﬂtir.
Lozanda: Elbette sözkonusu ettirilmemiﬂtir.
3. Ekonomik etki bölgeleri
Sevr Antlaﬂmas›n›n ard›ndan ‹tilâf Devletlerinin aralar›nda imzalad›klar› üçlü anlaﬂmada:
a) Frans›z etki bölgeleri:
Suriye s›n›r›yla yaklaﬂ›k olarak Adana ilinin bat› ve kuzey s›n›rlar› ve
Kayseri ile S›vas›n kuzeyinden geçen ve Muﬂ d›ﬂta kalmak üzere bu kasabaya
yaklaﬂt›ktan sonra Cizreye giden bir çizginin içinde kalan bölge.
b) ‹talyan etki bölgesi:
‹zmit yar›madas›ndan ç›kt›ktan sonra Afyona kadar Anadolu demiryolunu ve oradan Kayseri yak›nlar›nda Erciyes Da¤› yak›n›na kadar giden çizgi ‹zmir bölgesi Ege Denizi, Akdeniz ve Frans›z bölgesi aras›nda kalan bölge.
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Mart 921 de: Bekir Sami Bey ile Frans›z ve ‹talyan hariciye nâz›rlar› aras›nda imza olunup hükûmetçe reddolunan itilâflara göre,
a) Frans›z m›ntakai nüfuzu:
O s›rada Frans›z iﬂgali alt›nda bulunan yerlerle S›vas, Memuretülâziz ve
Diyarbekir vilâyetleri.
b) ‹talyan m›ntakai nüfuzu:
Antalya, Burdur, Mu¤la, Isparta sancaklarile Afyon Karahisar, Kütahya,
Ayd›n ve Konya sancaklar›n›n bilâhare tayin olunacak aksam›.
Mart 922 teklifinde: Mevzuubahs de¤ildir.
Lozanda: Mevzuubahs olmam›ﬂt›r.
4. ‹stanbul
Sevrde: Muahede samimiyetle tatbik edilmedi¤i takdirde ‹stanbul da bizden al›nacakt›r.
Mart 921 teklifinde: Bu tehdidin kalkaca¤› ve Türkiyenin ‹stanbulda asker bulundurabilece¤i ve Bo¤aziçinin etraf›ndaki gayr›askerî m›ntakadan asker müruruna müsaade edilebilece¤i mezkûrdur.
Mart 922 teklifinde: ‹stanbuldan ihrac›m›z tehdidinin kald›r›laca¤› ve ‹stanbulda bulundurulabilecek Türk kuvvetinin tezyidi vadolunmaktad›r.
Lozanda: Mevzubahs olmam›ﬂt›r.
5. Tabiiyet
Sevrde: Gerek Düveli Müttefikadan (Yunanistan dahil) gerek teﬂekkül
eden devletlerden birinin (Ermenistan ve saire) tabiiyetine girmek istiyen Türk
tebaas›ndan hiç kimseye Türk Hükûmetince mümanaat edilmiyecek ve bunlar›n yeni tabiiyeti kabul edilecektir.
Mart 921 teklifinde: Bundan bahis yok.
Mart 922 teklifinde: Bundan bahis yok.
Lozan Muahedesinde: Bundan bahis yok.
Ancak müzakerat esnas›nda Düveli ‹tilâfiye bir adam›n tabiiyetini tayin
hususunda Türkiyedeki ecnebî sefarat ve ﬂehbenderhanelerin verecekleri vesaik›n kâfi addedilmesini istemiﬂlerdi. Bu teklif, Sevr projesinin balâda mevzuubahs olan 128 inci maddesinin bir ﬂekli cedidi idi. Tabiatile taraf›m›zdan reddedilmiﬂtir.
6. Adlî kapitülasyonlar
Sevrde: ‹ngiltere, Fransa, ‹talya ve Japonyan›n temsil edildikleri dört azadan mürekkep bir komisyon kapitülasyonlardan müstefit olan sair devletlerin
mütehass›slarile birlikte yeni bir usul tanzim edecek ve Osmanl› Hükûmetile istiﬂare ettikten sonra bu usulü tavsiye edebilecek.
Hükûmeti Osmanîye bu usulü kabul etmeyi ﬂimdiden taahhüt edecek.
Mart 921 teklifinde: ‹ﬂbu komisyonda Türkiyenin dahi temsiline Düveli
‹tilâfiye raz› olmaktad›r.
Mart 922 teklifinde: Ayn› teklif.
Lozanda: Kapitüler hiçbir kay›t yoktur!
‹stiﬂarî mahiyette olmak üzere birkaç ecnebî mütehass›s›n› beﬂ sene için
hizmetimize almay› kabul ettik.
7. Ekalliyetlerin himayesi
Sevrde: 1918 mütarekelerinden sonra aktolunan bilcümle muahedatta mev-

Mart 1921 de: Bekir Sami Bey ile Frans›z ve ‹talyan d›ﬂiﬂleri bakanlar› aras›nda imzalan›p hükûmetimiz taraf›ndan kabul edilmeyen anlaﬂmalara göre,
a) Frans›z etki bölgesi:
O s›rada Frans›z iﬂgali alt›nda bulunan yerlerle S›vas, Elâz›¤ ve Diyarbak›r illeri.
b) ‹talyan etki bölgesi:
Antalya, Burdur, Mu¤la, Isparta sancaklarile Afyon, Kütahya, Ayd›n ve
Konya sancaklar›n›n sonradan saptanacak bölümleri.
Mart 1922 önerisinde: Sözkonusu edilmemiﬂtir.
Lozanda: Sözkonusu olmam›ﬂt›r.
4. ‹stanbul
Sevrde: Antlaﬂma içtenlikle uygulanmazsa ‹stanbul da bizden al›nacakt›r.
Mart 1921 önerisinde: Bu gözda¤›n›n kalkaca¤› ve Türkiyenin ‹stanbulda
asker bulundurabilece¤i ve Bo¤aziçinin etraf›ndaki askerden ar›nd›r›lm›ﬂ bölgelerden asker geçmesine izin verilebilece¤i yaz›l›d›r.
Mart 1922 önerisinde: ‹stanbuldan ç›kar›lmam›z yolundaki gözda¤›n›n
kald›r›laca¤›na ve ‹stanbulda bulundurulabilecek Türk kuvvetinin artt›r›lmas›na söz verilmektedir.
Lozanda: Sözkonusu olmam›ﬂt›r.
5. Uyrukluk
Sevrde: Hem Müttefik Devletlerden (Yunanistan da içinde olmak üzere)
hem yeni kurulan devletlerden birinin (Ermenistan v.b.) uyruklu¤una girmek
isteyen Türk uyruklular›ndan hiç kimseye Türk Hükûmetince engel olunmayacak ve bunlar›n yeni uyruklu¤u kabul edilecektir.
Mart 1921 önerisinde: Sözkonusu edilmemiﬂtir.
Mart 1922 önerisinde: Sözkonusu edilmemiﬂtir.
Lozan Antlaﬂmas›nda: Sözkonusu edilmemiﬂtir.
Ancak görüﬂmeler s›ras›nda ‹tilâf Devletleri bir adam›n uyruklu¤unun
saptanmas› konusunda Türkiyedeki yabanc› elçilik ve konsolosluklar›n verecekleri belgelerin yeter say›lmas›n› istemiﬂlerdi. Bu öneri, Sevr tasar›s›n›n yukarda sözkonusu edilmiﬂ olan 128 inci maddesinin yeni bir ﬂekli idi. Elbette
taraf›m›zdan kabul edilmemiﬂtir.
6. Adalet iﬂlerinde kapitülasyonlar
Sevrde: ‹ngiltere, Fransa, ‹talya ve Japonyan›n temsil edildikleri dört
üyeden kurulu bir komüsyon kapitülasyonlardan yararlanan öbür devletlerin
uzmanlar›yla birlikte yeni bir yöntem düzenleyecek ve Osmanl› Hükûmetile
dan›ﬂt›ktan sonra bu yöntemi önerebilecek.
Osmanl› Hükûmeti bu yöntemi kabul etmeye ﬂimdiden kesin söz verecek.
Mart 1921 önerisinde: Bu komüsyonda Türkiyenin de temsil edilmesini
‹tilâf Devletleri kabul etmektedir.
Mart 1922 önerisinde: 1921 önerisi gibi.
Lozanda: Kapitülasyon niteli¤inde hiçbir ﬂey yoktur. Dan›ﬂma niteli¤inde olmak üzere birkaç yabanc› uzman› beﬂ sene için hizmetimize almay› kabul
ettik.
7. Az›nl›klar›n korunmas›
Sevrde: 1918 ateﬂkeslerinden sonra yap›lan bütün antlaﬂmalarda bulunan
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cut olan ahkâmdan maada Türkiyeye bilhassa zirdeki taahhüdat kabul ettirilmek istenilmiﬂtir:
a) Yerlerini terketmiﬂ olan bilcümle gayr› Türklerin yerlerine iadesi.
Reisleri Cemiyeti Akvamca tayin edilecek olan hakem komisyonlar› vas›tasile bunlar›n hukukunun iadesi ve ezcümle bu komisyonlar›n talebi takdirinde
gayr› Türklerin tahrip edilmiﬂ emlâkinin tamiri z›mm›nda ücretleri hükûmetçe
tesviye edilecek iﬂçilerin tedariki, tehcir ve buna mümasil iﬂlerde zimethal olduklar› mezkûr komisyonlar taraf›ndan iddia olunan bilcümle eﬂhas›n teb’idi ilâ...
b) Türk Hükûmeti, ekalliyetlerin parlâmentoda temsili nisbîsini temin eden
bir intihap kanun projesini iki sene zarf›nda Düveli Müttefikaya arzedecektir.
c) Patrikhanelere ve bunlara mümasil müessesata ait bilcümle imtiyazat
takviye ve tezyit edilmekte ve bunlar›n idare eyledikleri mektep, eytamhane ve
saire hususunda o ana kadar hükûmetin muhafaza etmiﬂ oldu¤u nisbî bir murakebe hakk› dahi refedilmektedir.
d) Düveli ‹tilâfiye, Cemiyeti Akvam Meclisile badelistiﬂare iﬂbu mukarrerat›n temini icras› için ittihaz› lâz›mgelen tedabiri tespit edeceklerdir. Türkiye
bu hususta bilâhare ittihaz olunacak her tedbiri kabul edece¤ini ﬂimdiden taahhüt edecektir.
Mart 921 teklifinde: Ekalliyetlerden bahis yoktur. Bu teklif Sevrde yap›lacak tadilâttan bahis oldu¤u için bundan mezkûr muahedenin ekalliyetlere ait
k›sm›n›n tadil edilmiyece¤i istihraç olunabilir.
Mart 922 teklifinde: Türkiye ve Yunanistandaki ekalliyetler hakk›nda bir
silsilei tedabirin teklif edilece¤i ve bunlar›n hüsnü tatbik›na nezaret etmek için
Cemiyeti Akvamca komiserlerin tayin olunaca¤› mezkûrdur.
Silsilei tedabirin ne olaca¤› tasrih edilmemiﬂtir.
Lozanda: Misak› Millîmizde kabul etmiﬂ oldu¤umuz veçhile ve yaln›z
gayr›müslimlere mahsus olmak üzere Harbi Umumîden sonra aktolunan bilcümle beynelmilel muahedatta mevcut olan ahkâm.
8. Ahkâm› askeriye
Sevrde:
a) Türkiyenin kuvayi müsellâhasas› ﬂu erkam› tecavüz etmiyecektir.
Maiyeti seniye k›t'as›
700 kiﬂi
Jandarma
35,000 kiﬂi
Jandarmay› takviye için k›taat› mahsusa
15,000 kiﬂi
__________
50,700 kiﬂi
Bu m›ktara erkân›harbiye, mekâtibi askeriye talebesi, depo k›taat›na ve hidemat› muhtelifeye mensup efrat ve zabitan dahildir:
K›taat› mahsusan›n 15 batarya cebel topu bulunabilecek ve sahra veya a¤›r
topu olm›yacakt›r.
Memleket, muhtelif menat›ka ayr›lacak ve her m›nt›kada bir jandarma
k›t'as› (legion) bulunacakt›r.
Jandarman›n topu ve aleti fennîyesi bulunm›yacakt›r.
Mahsusî k›taat kendi m›ntakas›n›n haricinde istihdam edilemiyecektir.
Jandarma zabitan› meyan›nda 1,500 ü geçmemek üzere ecnebî zabitan bulunacakt›r. Her m›nt›kadaki ecnebî zabitan› ayn› millete mensup olacakt›r.

hükümlerden baﬂka Türkiyeye ayr›ca aﬂa¤›daki yüklenimler kabul ettirilmek
istenilmiﬂtir:
a) Yerlerinden ayr›lm›ﬂ olan ve Türk olmayan herkesin eski yerine gönderilmesi.
Baﬂkanlar› Milletler Cemiyeti taraf›ndan atanacak olan hakem komüsyonlar› eliyle bunlar›n haklar›n›n geri verilmesi ve bu arada bu komüsyonlar
isterse Türk olmayanlar›n y›k›lm›ﬂ olan mülklerinin onar›lmas› için ücretleri
hükûmetimizce ödenmek üzere iﬂçi sa¤lanmas›, göçettirme ve buna benzer iﬂlerde parma¤› bulundu¤u ad› geçen komüsyonlar taraf›ndan ileri sürülen herkesin sürgün edilmesi v.b....
b) Türk Hükûmeti, az›nl›klar›n parlâmentoda say›lar›yla orant›l› olarak
bulunmalar›n› sa¤layan bir seçim kanun tasar›s›n› iki sene içerisinde Müttefik
Devletlere sunacakt›r.
c) Patrikhanelere ve bunlara benzer kurumlara tan›nm›ﬂ olan bütün ayr›cal›klar pekiﬂtirilip ço¤alt›lmakta ve bunlar›n yönettikleri okul, öksüzler yurdu v.b. konular›nda o tarihe kadar hükûmetin elinde bulundurdu¤u k›s›tl› bir
deneme hakk› bile kald›r›lmaktad›r.
d) ‹tilâf Devletleri, Milletler Cemiyeti kuruluna dan›ﬂarak bu kararlar›n
uygulanmas›n› sa¤lamak için al›nmas› gereken önlemleri saptayacakt›r. Türkiye bu konuda sonradan al›nacak her önlemi kabul edece¤ine de ﬂimdiden
kesin söz verecektir.
Mart 1921 önerisinde: Az›nl›klardan sözedilmemektedir. Bu öneri Sevrde yap›lacak de¤iﬂikliklerden sözetti¤i için bundan sözüedilen anlaﬂman›n
az›nl›klarla ilgili bölümünün de¤iﬂtirilmeyece¤i anlam› ç›kar›labilir.
Mart 1922 önerisinde: Türkiye ve Yunanistandaki az›nl›klarla ilgili bir dizi önlem önerilece¤i ve bunlar›n uygulanmas›n› denetlemek için Milletler Cemiyeti taraf›ndan komiserler atanaca¤› yaz›l›d›r.
Önlemler zincirinin ne olaca¤› belirtilmemiﬂtir.
Lozanda: Ulusal And'›m›zda kabul etmiﬂ oldu¤umuz gibi ve yaln›z Müslüman olmayanlara özgü olmak üzere Dünya Savaﬂ›ndan sonra yap›lan bütün
uluslararas› antlaﬂmalarda bulunan hükümler.
8. Askerlikle ilgili hükümler
Sevrde:
a) Türkiyenin silâhl› kuvvetleri ﬂu say›lar› aﬂmayacakt›r.
Padiﬂah› koruma birli¤i
700 kiﬂi
Jandarma
35,000 kiﬂi
Jandarmay› desteklemek için özel birlikler
15,000 kiﬂi
__________
50,700 kiﬂi
Harp Akademisi ve Askerî Okullar ö¤rencileri, depo birliklerinde ve çeﬂitli iﬂlerde görevli erler ve subaylar bu say›n›n içindedir.
Özel birliklerin 15 batarya da¤ topu bulunabilecek ve sahra veya a¤›r topu olm›yacakt›r.
Memleket, çeﬂitli bölgelere ayr›lacak ve her bölgede bir jandarma birli¤i
(legion) bulunacakt›r.
Jandarman›n topu ve teknik araçlar› olmayacakt›r.
Özel birlikler kendi bölgeleri d›ﬂ›nda kullan›lam›yacakt›r.
Jandarma subaylar› aras›nda 1,500 ü geçmemek üzere yabanc› subaylar
bulunacakt›r. Her bölgedeki yabanc› subaylar ayn› ulustan olacakt›r.
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Bilâhare tespit edilecek olan iﬂbu menat›k›n adedi zikredilmemekle beraber bunun Düveli ‹tilâfiyenin fikrince lâekal dört olaca¤› muahedenin baz› ahkâm›ndan ve ezcümle bir legion'un kuvvetinin umum legionlar kuvvetinin
rub'unu tecavüz etmiyece¤i hakk›ndaki hükümden istihraç olunabilir. Bu suretle ‹ngiltere, Fransa ve ‹talyan zabitan›n›n bulunaca¤› birer m›ntaka olaca¤›
gibi ihtimal Yunanistan ve belki de ilerde Ermenistana birer m›ntaka verilmesi
düﬂünülmüﬂtür.
K›taat› mahsusa efradile jandarmalar hep ücretli olup bunlar lâekal on iki
sene hizmet edecek ve hizmeti mecburei askerîye kalkacakt›r.
Her m›ntakadi legion'a al›nacak efrad ve zabitan o m›ntaka ahalisinden
olacak ve muhtelif anas›r›n legionda temsil edilmesine imkân dairesinde itina
olunacakt›r.
Kuvayi bahriyemiz yedi sloop ve alt› torpitoyu tecavüz etmiyecek ve hiçbir tayyare ve kabili sevk balonumuz olm›yacakt›r.
Düveli ‹tilâfiyeye mensup askerî, bahrî ve havaî kontrol komisyonlar›n›n
memleketimiz dahilinde her türlü murakebede bulunmaya haklar› vard›r. Bilhassa askerî komisyon;
Türkiyenin istihdam edebilece¤i, polis, gümrükçü, orman muhaf›z› ve saire gibi memurînin m›ktar›n› tayine,
Fazla kalacak esliba ve cephanemizi tesellüme,
Memleketimizin menat›ka taksimine, her m›ntakada bulunacak jandarma
ve k›taat› mahsusa m›ktar›n›n tayinine, bunlar›n tarz› istihdam ve istimalini
murakebeye, ecnebî zabitan›n m›ktar ve nispetini tayine ve hükûmetle müﬂtereken yeni kuvayi müsellâham›z›n tanzimine ilâ... memurdur.
Mart 921 teklifinde:
Jandarma m›ktar› 45,000
K›taat› mahsusa 30,000 e ibla¤ olunmuﬂtur.
Jandarman›n tarz› tevzii, Düveli ‹tilâfiyeye mensup salifüzzikir kontrol
komisyonile hükûmet aras›nda anlaﬂarak vaki olacakt›r.
Jandarmada zabitan ve küçük zabitan nisbeti tezyit edilecektir. Ecnebî zabitan m›ktar› azalt›lacak ve bunlar›n k›taata tevzii, kontrol komisyonu ve hükûmet aras›nda bilitilâf kararlaﬂt›r›lacakt›r. (Bunda ihtimal her m›ntakada ayn› millete mensup ecnebî zabitan bulunm›yaca¤› kastedilmiﬂtir.)
Mart 922 teklifinde:
Ücretle müstahdem asker usulünün ipkas›
Jandarman›n 45,000
K›taat› mahsusan›n 40,000 e ibla¤›.
Jandarmada ecnebî zabitan›n›n istihdam› Türkiyeye tavsiye edilmekle beraber bu cihet ﬂart olarak dermeyan edilmemektedir.
Lozanda: Trakya ve Bo¤azlarda gayr›askerî hale ifra¤ olunan menat›ka
ait tahdidattan maada hiçbir kay›t yoktur. Hatta Bo¤aziçinin iki taraf›ndaki
gayr›askerî m›ntakada 12,000 asker bulundurabilmek hakk›n› muhafaza etmiﬂizdir.
Bu menat›k için bile hiçbir kontrol kabul edilmemiﬂtir.

Sonradan saptanacak olan bu bölgelerin say›s› belirtilmemekle birlikte
bunun ‹tilâf Devletlerinin düﬂüncesine göre en az dört olaca¤› anlaﬂman›n kimi hükümlerinde ve bu arada bir legion'un kuvvetinin bütün legionlar kuvvetinin dörtte birini aﬂmayaca¤› yolundaki hükümden ç›kar›labilir. Böylece ‹ngiltere, Fransa ve ‹talyan subaylar›n›n bulunaca¤› birer bölge olaca¤› gibi belki Yunanistana ve belki de ilerde Ermenistana birer bölge verilmesi düﬂünülmüﬂtür.
Özel birlikler erleriyle jandarmalar hep paral› olup bunlar en az on iki sene askerlik görevi yapacak ve zorunlu askerlik ödevi kalkacakt›r.
Her bölgedeki legion'a al›nacak erler ve subaylar o bölge halk›ndan olacak ve legion'da her unsurdan adam bulundurulmas›na elden gelebildi¤ince
önem verilecektir.
Deniz kuvvetlerimiz yedi tane sloop* ve alt› torpitoyu aﬂmayacak ve hiçbir uçak ve güdümlü balonumuz olm›yacakt›r.
‹tilâf Devletlerinin kara, deniz ve hava kontrol komüsyonlar›n›n memleketimizde her türlü denetleme yapmaya haklar› vard›r. Kara komüsyonu özellikle;
Türkiyenin kullanabilece¤i, polis, gümrükçü, orman bekçisi v.b. gibi görevlilerin say›s›n› belirlemek,
Arta kalacak silâhlar›m›z› almak,
Memleketimizi bölgelere bölmek, her bölgede bulunacak jandarma ve
özel birlikler say›s›n› belirlemek, bunlar›n görevlendirilme ve kullan›lma biçimini denetlemek, yabanc› subaylar›n say› ve oran›n› belirtmek ve hükûmetle
birlikte yeni silâhl› kuvvetlerimizi düzenlemek v.b.....görevli olacakt›r.
Mart 1921 önerisinde:
Jandarma say›s› 45,000'e,
Özel birliklerin asker say›s› 30,000'e yükseltilmiﬂtir.
Jandarma da¤›t›m›, ‹tilâf Devletlerinin yukarda belirtilen kontrol komüsyonuyla hükûmet aras›nda anlaﬂarak yap›lacakt›r.
Jandarma subay ve ast subaylar›n›n oran› yükseltilecektir. Yabanc› subay
say›s› azalt›lacak ve bunlar›n bölgelere da¤›t›m›, kontrol komüsyonu ve hükûmet aras›nda anlaﬂmayla kararlaﬂt›r›lacakt›r. (Bununla belki de her bölgede
bulunacak yabanc› subaylar›n ayn› ulustan olmayaca¤› anlat›lmak istenmiﬂtir.)
Mart 1922 önerisinde:
Paral› asker kullanma yöntemleri oldu¤u gibi b›rak›lm›ﬂ
Jandarma 45,000'e
Özel birliklerde bulunabilecek asker say›s› 40,000'e
yükseltilmiﬂtir.
Jandarmada yabanc› subay kullan›lmas› Türkiyeye önerilmekle birlikte,
bu koﬂul olarak ileri sürülmiyecektir.
Lozanda: Trakya ve Bo¤azlarda askerden ar›nd›r›lm›ﬂ bölgelerle ilgili k›s›tlamalardan baﬂka hiçbir ba¤lay›c› ﬂey yoktur. Dahas› Bo¤aziçinin iki yan›ndaki askerlerden ar›nd›r›lm›ﬂ bölgede, 12,000 asker bulundurabilmek hakk›n›
korumuﬂuzdur.
Bu bölgeler için bile hiçbir denetleme kabul edilmemiﬂtir.
* Küçük tonajda bir tür savaﬂ gemisi (B.Y.)
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Sevr projesinde: Türkiye, harp esnas›nda kavaidi harbiyeye muhalif surette hareket etmiﬂ veya Türkiye dahilinde mezalim icra eylemiﬂ ve tehcir ve saire
gibi hususata kar›ﬂm›ﬂ olan eﬂhas› talepleri üzerine Düveli Müttefikaya (Yunanistan dahil) ve Türkiyeden arazi alm›ﬂ olan devletlere (Ermenistan ve saire)
teslim edecektir. Eﬂhas› mezkûre kendilerini talep eden devletin divan› harbi taraf›ndan muhakeme ve tecziye edileceklerdir.
Mart 921 teklifinde: Düveli ‹tilâfiye teklifat›nda bundan bahis yoktur.
Ancak Bekir Sami Beyin ‹ngilizlerle imza etmiﬂ oldu¤u mübadele mukavelenamesinde elimizdeki bütün ‹ngilizleri tahliye ederek bir k›s›m Türkleri
mücrim addile ‹ngilizler elinde b›rakmaya muvafakat etmiﬂ olmas› Sevr projesinde mevcut olan ahkâm› salifenin daha muhaffef bir ﬂeklinden baﬂka bir ﬂey
de¤ildir.
Mart 922 de: Bu meseleden bahis yoktur.
Lozanda: Bahis yoktur.
10. Ahkâm› maliye
Sevrde: Düveli ‹tilâfiye Türkiyeye muavenet z›mm›nda ‹ngiliz, Frans›z ve
‹talyan murahhaslar›ndan mürekkep bir maliye komisyonu teﬂkil edecekler ve
bu komisyonda istiﬂarî mahiyette bir Türk komiseri bulunacakt›r.
‹ﬂbu komisyonun vezaif ve salâhiyeti berveçhiati olacakt›r:
a) Türkiyenin varidat›n› idame ve tezyid için her türlü tedabir ittihaz edebilecektir.
b) Türk Meclisi Meb'usan›na takdim edilecek olan bütçe evvelen maliye komisyonuna arz ve onun kabul etti¤i ﬂekilde Meclise sevkolunacakt›r. Meclisin yapaca¤› tadilât ancak komisyonca tasvip edilirse kabili icrad›r.
c) Komisyon do¤rudan do¤ruya kendisine tâbi olacak ve azalar› kendi
muvafakatile tayin edilecek olan Türk maliye heyeti teftiﬂiyesi vas›tasile bütçenin ve malî kavanin ve nizamat›n tatbikat›n› murakebe edecektir.
d) Düyunu Umumîye ve Osmanl› Bankasile anlaﬂarak Türkiyenin usulü
meskukât›n› tanzim ve ›slah edecektir.
e) Düyunu Umumîyeye tahsis olunan varidat müstesna olmak üzere Türkiyenin bilcümle varidat› iﬂbu maliye komisyonunun emrine verilecektir.
komisyon bunlarla;
Evvelen:
Kendisine ve Türkiyede kalacak olan Düveli ‹tilâfiye iﬂgal kuvvetlerine ait
masarifi tediye ettikten sonra 30 Teﬂrinievvel 1918 tarihindenberi Düveli ‹tilâfiye ordular›n›n gerek bugünkü Türkiyede gerek Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
muhtelif aksam›ndaki masarifini tediye eyliyecektir.
Saniyen:
Türkiye, dolay›sile, zarardide olan bilcümle Düveli Müttefika tebaas›n›n
zarar ve ziyan›n› tazmin edecektir.
Türkiyenin ihtiyacat› bundan sonra derpiﬂ edilecektir.
f) Hükûmetçe verilecek herbir imtiyaz için maliye komisyonunun muvafakati ﬂartt›r.

Sevr tasar›s›nda: Türkiye, savaﬂ s›ras›nda savaﬂ kurallar›na ayk›r› davran›ﬂlarda bulunmuﬂ ya da Türkiye içinde k›y›mlar yapm›ﬂ ve zorla göç ettirme
v.b. iﬂlere kar›ﬂm›ﬂ olan kiﬂileri, istemeleri üzerine Müttefik Devletlere (bu
arada Yunanistana) ve Türkiyeden toprak alm›ﬂ olan devletlere (Ermenistan
v.b.) teslim edecektir. Bu kimseler kendilerini istemiﬂ olan devletin askerî
mahkemeleri taraf›ndan yarg›lanacak ve cezaland›r›lacakt›r.
Mart 1921 önerisinde: ‹tilâf Devletlerinin önerisinde bundan sözedilmemiﬂtir.
Ancak Bekir Sami Beyin ‹ngilizlerle imza etmiﬂ oldu¤u az›nl›klar ve yabanc›larla ilgili de¤iﬂtirim antlaﬂmas›nda elimizdeki bütün ‹ngilizleri serbest
b›rakarak bir k›s›m Türkleri suçlu sayarak ‹ngilizlerin elinde b›rakmay› kabul
etmiﬂ olmas› Sevr tasar›s›nda bulunan eski hükümlerin daha yumuﬂat›lmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Mart 1922 de: Bu konudan sözedilmemiﬂtir.
Lozanda: Sözedilmemiﬂtir.
10. Maliye ile ilgili hükümler
Sevrde: ‹tilâf Devletleri Türkiyeye yard›m için ‹ngiliz, Frans›z ve ‹talyan
delegelerinden oluﬂan maliye komüsyonu kuracaklar ve bu komüsyonda dan›ﬂman niteli¤inde bir Türk komiseri bulunacakt›r.
Bu komüsyonun görev ve yetkileri ﬂöyle olacakt›r:
a) Türkiyenin gelirlerini korumak ve art›rmak için her türlü önlemleri
alabilecektir.
b) Türk Meb’uslar Meclisine sunulacak olan bütçe önceden maliye komüsyonuna sunulacak ve kabul etti¤i biçimde Meclise gönderilecektir.
Meclisin yapaca¤› de¤iﬂiklikler ancak komüsyonca onan›rsa uygulanabilecektir.
c) Komüsyon, do¤rudan do¤ruya kendisine ba¤l› ve üyeleri kendi oluru
ile atanacak olan Türk maliye teftiﬂ kurulu taraf›ndan bütçenin ve malî kanun
ve tüzüklerin uygulanmas›n› denetleyecektir.
d) Kamu Borçlar› Yönetimi ve Osmanl› Bankasile anlaﬂarak Türkiyenin
para basma sistemi düzenleyip iyileﬂtirilecektir.
e) Kamu Borçlar›na ayr›lan gelirler d›ﬂ›nda Türkiyenin tüm gelirleri, bu
maliye komüsyonunun emrine verilecektir. Komüsyon bunlarla;
‹lkin:
Kendisine ve Türkiyede kalacak olan ‹tilâf Devletleri iﬂgal kuvvetleriyle
ilgili giderleri ödedikten sonra 30 Ekim 1918 tarihinden bu yana ‹tilâf Devletleri ordular›n›n hem bugünkü Türkiyede hem Osmanl› ‹mparatorlu¤unun de¤iﬂik bölümlerindeki giderlerini ödeyecektir.
‹kinci olarak:
Türkiye yüzünden zarar görmüﬂ olan bütün ‹tilâf Devletleri uyruklular›n›n kay›plar›n› Türkiye ödeyecektir.
Türkiyenin gereksinimleri bundan sonra düﬂünülecektir.
f) Hükûmetçe verilecek her ayr›cal›k teker teker maliye komüsyonunun
onamas›na ba¤l› olacakt›r.
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g) Komisyonun tasvibile elyevm cari olan Düyunu Umumiye taraf›ndan
baz› varidat›n do¤rudan do¤ruya cibayeti usulü mümkün oldu¤u kadar geniﬂ
bir surette tevsi edilecek ve bütün Türkiyeye teﬂmil olunacakt›r.
Gümrükler, maliye komisyonu taraf›ndan azil ve nasbolunan ve kendisine
karﬂ› mes'ul bulunacak olan bir müdiri umumînin idaresinde bulunacakt›r ilâ...
Mart 921 teklifinde: Salifüzzikir maliye komisyonu Türk maliye nâz›r›n›n riyaseti fahriyesi taht›nda bulunacakt›r. Komisyonda bir Türk murahhas
bulunacak ve bunun Türk maliyesine ait mesailde reyi olacakt›r. Müttefiklerin
menafii maliyesine müteallik mesailde ise Türk murahhas›n›n salâhiyeti ancak
istiﬂarî mahiyette olacakt›r.
Türk Parlâmentosu, Türk maliye nâz›rile maliye komisyonu taraf›ndan
müﬂtereken ihzar edilecek olan bütçede tadilât yapmak salâhiyetini haiz bulunacakt›r. Fakat bu tadilât bütçenin tevazününü bozacak ﬂekilde ise bütçe berayi tasdik tekrar maliye komisyonuna gönderilecektir.
Türk Hükûmeti imtiyazat vermek hakk›n› tekrar ihraz edecektir. Ancak,
Türk maliye nâz›r› bu baptaki kontratlar›n Türk hazinesi menfaatine muvaf›k
olup olmad›¤›n› maliye komisyonile birlikte tetkik edecek ve bu bapta müﬂtereken bir karar ittihaz edilecektir.
Mart 922 teklifinde: Maliye komisyonu teﬂkilinden sarf›nazar edilmektedir. Fakat Düveli Müttefikaya olan harpten evvelki düyunun ve makul bir tazminat›n tediyesi z›mm›nda lâz›m olan kontrolün Türk hakimiyeti prensibile telifine çal›ﬂ›lacakt›r.
Harpten evvelki düyunu umumiye komisyonu ipka olunacak ve balâda
mezkûr iﬂ için Düveli ‹tilâfiyece bir tasfiye komisyonu tesis olunacakt›r.
Lozanda: Bu gibi kuyudat›n kâffesi bertaraf edilmiﬂtir.
11. Ahkâm› iktisadiye
Sevrde: Kapitülasyonlardan istifade hakk› harpten evvel bunlardan istifade eden Düveli Müttefika tebaas›na iade edilecek ve bunlardan evvelce istifade
etmiyen Düveli Müttefika (Yunanistan ve Ermenistan ve saire) tebaas›na da yeniden verilecektir.
(Bu hukuk meyan›nda birçok vergiden muafiyetin bulundu¤u ve tabiiyet
bahsinde görüldü¤ü veçhile her Türk tebaas›n›n Düveli Müttefikadan birinin
tabiiyetine girmesine mümanaat etmek hakk›n›n bizden nez'edildi¤i nazar› dikkate al›n›rsa bu hükmün ﬂümulu daha ziyade tezahür eder.)
Gümrük tarifeleri için 1907 tarifesi (% 8) iadeten tesis edilmektedir.
Türkiye Düveli Müttefikaya mensup sefaine lâekal Türk sefainine verdi¤i
hukuku tan›yacakt›r.
Ecnebî postalar› iadeten tesis olunacakt›r.
Mart 921 teklifinde: Yaln›z ecnebî postalar›n›n baz› ﬂerait taht›nda ilgas›n›n dergiﬂ edilebilece¤i söylenilmekte, binaenaleyh ahkâm› saire ipka edilmektedir.
Mart 922 teklifinde: ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Japonya ve Türkiyenin murahhaslar›ndan ve kapitülasyonlardan istifade eden di¤er devletlerin mütehass›slar›ndan mürekkep bir komisyon sulhun mer'iyete duhulünü müteak›p geçecek üç ay zarf›nda ‹stanbulda içtima edip kapitüler usulün tadili z›mm›nda teklifat haz›rlayacakt›r.

g) Kamu Borçlar› Yönetimi taraf›ndan kimi vergilerin do¤rudan do¤ruya
al›nmas›na iliﬂkin bugünkü sistem komüsyonun onay›yla olabildi¤ince geniﬂletilecek ve bütün Türkiyede uygulanacak ﬂekilde yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r.
Gümrükler, maliye komüsyonu taraf›ndan atan›p iﬂten ç›kar›labilecek ve
kendisine karﬂ› sorumlu bulunacak olan bir genel müdürün yönetiminde bulunacakt›r v.b.
Mart 1921 önerisinde: Yukar›da ad› geçen komüsyonda Türk Maliye Bakan› onursal baﬂkan olacakt›r. Komüsyonda bir Türk delege bulunacak ve bunun Türk maliyesiyle ilgili konularda oyu olacakt›r. ‹tilâf Devletlerinin parasal ç›karlar›yla ilgili konularda ise Türk delegenin yetkisi sadece dan›ﬂma niteli¤inde olacakt›r.
Türk Parlâmentosu, Türk Maliye Bakan›yla maliye komüsyonu taraf›ndan birlikte haz›rlanacak olan bütçede de¤iﬂiklik yapabilecektir. Ama bu de¤iﬂiklikler bütçedeki kalemleri aﬂacak biçimde ise bütçe onanmak üzere yeniden maliye komüsyonuna gönderilecektir.
Türk Hükûmeti ayr›cal›klar vermek hakk›na yeniden sahip olacakt›r.
Ancak, Türk Maliye Bakan›, bu konudaki anlaﬂmalar›n Türk hazinesinin ç›kar›na uygun olup olmad›¤›n› maliye komüsyonile birlikte inceleyecek ve bu
konuda birlikte bir karar al›nacakt›r.
Mart 1922 önerisinde: Maliye komüsyonu kurmaktan vazgeçilmektedir.
Ama ‹tilâf Devletlerine olan harpten önceki borçlar›n ve ölçülü bir tazminat›n ödenmesi için gereken denetimin Türk egemenli¤i ilkesiyle ba¤daﬂt›r›lmas›na çal›ﬂ›lacakt›r.
Savaﬂtan önceki kamu borçlar› komüsyonu oldu¤u gibi kalacak ve yukar›da
yaz›l› iﬂ için ‹tilâf Devletleri taraf›ndan hesap temizleme komüsyonu kurulacakt›r.
Lozanda: Bu gibi ba¤lay›c› hükümlerin hepsi kald›r›lm›ﬂt›r.
11. Ekonomi ile ilgili hükümler
Sevrde: Kapitülasyonlardan yararlanma hakk› savaﬂtan önce bunlardan
yararlanan ‹tilâf Devletleri uyruklar›na geri verilecek ve bunlardan önceden
yararlanmayan ‹tilâf Devletleri (Yunanistan ve Ermenistan v.b.) uyruklar›na
da yeniden verilecektir.
(Bu haklar aras›nda birçok vergiden ba¤›ﬂ›kl›k bulundu¤u ve uyrukluk
konusunda görüldü¤ü gibi her Türk uyruklunun ‹tilâf Devletlerinden birinin
uyruklu¤una girmesine engel olma hakk›n›n bizden al›nd›¤› dikkate al›n›rsa
bu hükmün kapsam› daha iyi anlaﬂ›l›r.)
Gümrük tarifeleri için 1907 tarifesi (% 8) yeniden yürürlü¤e konulmaktad›r.
Türkiye, ‹tilâf Devletleri gemilerine enaz Türk gemileri kadar haklar tan›yacakt›r.
Yabanc› postalar› yeniden kurulacakt›r.
Mart 1921 önerisinde: Yaln›z yabanc› postalar›n birtak›m koﬂullar alt›nda kald›r›lmas›n›n düﬂünülece¤i söylenilmekte oldu¤una göre öbür hükümler
oldu¤u gibi b›rak›lmaktad›r.
Mart 1922 önerisinde: ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Japonya ve Türkiyenin delegelerinden ve kapitülasyonlardan yararlanan öbür devletlerin uzmanlar›ndan kurulu bir komüsyon bar›ﬂ›n yürürlü¤e girdi¤i tarihi izleyen üç ay içinde ‹stanbulda
toplan›p kapitülasyon sisteminin de¤iﬂtirilmesi için öneriler haz›rlayacakt›r.
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Heyeti Murahhasa Reisi ‹smet
Paﬂa ile,
Heyeti Vekile Reisi
Rauf Bey
aras›nda ç›kan ihtilâf

Malî hususatta bu teklifat tebaii ecnebîyenin Türklerle müszavi vergi vermesini temin edecektir. Keza bu teklifat gümrük resminde lüzum görülecek tadilât› icraya matuf olacakt›r.
Lozanda: Kapitülasyonlar›n her nev'i tamamile ve ebediyen lâ¤volunmuﬂtur.
12. Bo¤azlar komisyonu
Sevrde: Kendine mahsus bayra¤›, bütçesi ve zab›tas› bulunacak olan iﬂbu
komisyon gemilerin Bo¤azlardan müruru, fenerler, k›lavuzluk ilâ... ile iﬂtigal
edecek ve evvelce meclisi âlii s›hhînin ifa eyledi¤i vezaif ile tahlisiye hidemat›
badema komisyonun nezareti alt›nda ve onun talimat› dahilinde ifa k›l›nacak
ve komisyon Bo¤azlar›n serbestisini tehlikede addedince Düveli ‹tilâfiyeye müracaat edebilecektir.
Komisyonda Amerika, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Japonya ve Rusyan›n murahhaslar› iki reye malik bulunacaklard›r.
Amerika arzu eyledi¤i andan ve Rusya Cemiyeti Akvama dahil oldu¤u
takdirde ve o andan itibaren komisyona iﬂtirak edebileceklerdir.
Komisyon azalar› muafiyeti diplomatikiyeden istifade edeceklerdir.
Komisyona münavebe ile ve ikiﬂer sene müddetle iki reye malik devletlerin murahhaslar› riyaset edecektir.
Mart 922 teklifinde: Keza Türk murahhas› komisyona riyaset edecektir.
Bo¤azlarla alâkadar bilcümle devletler komisyonda temsil edileceklerdir.
Lozanda: Komisyonun riyaseti bize verilmiﬂtir.
Komisyonun vazifesi sefainin Bo¤azlardan müruru keyfiyetinin Bo¤azlar
mukavelesi ahkâm›na muvaf›k olmas›na itinadan ibarettir. Komisyon her sene
Cemiyeti Akvama rapor verecektir.
Keza mezkûr muahede ile ‹stanbuldaki beynelmilel s›hhîye meclisi lâ¤volunarak s›hhîye umuru Türkiye Hükûmetine terkedilmiﬂtir.
Muhterem Efendiler, Lozan Sulh Muahedenamesinin ihtiva etti¤i esasat›, di¤er sulh tekliflerile daha fazla mukayeseye mahal olmad›¤› fikrindeyim. Bu muahedename, Türk milleti aleyhine, as›rlardanberi haz›rlanm›ﬂ ve
Sevr Muahedenamesile ikmal edildi¤i zannedilmiﬂ, büyük bir suikastin inhidam›n› ifade eder bir vesikad›r. Osmanl› devrine ait tarihte emsali namesbuk bir siyasî zafer eseridir!
*
* *
Efendiler, Lozan sulh müzakerat› esnas›nda, tekevvün eden ve sulh aktolunduktan sonra, ifade ve iﬂaa edilen, bir meseleyi, burada, mevzuubahs ederek
efkâr› umumiyeyi tenvir etmek isterim, ifade ve iﬂaa olunan mesele, Heyeti Murahhasa Reisi ‹smet paﬂa ile, Heyeti Vekile Reisi Rauf Bey aras›nda tahaddüs
eden ihtilâft›r.
Bu ihtilâf›, ait oldu¤u vesaiki tetkik ederek esasl› ve ciddî esbaba istinat ettirmek müﬂküldür. Buna nazaran, ihtilâf›, daha ziyade ruhî ve hissî sebepler
taht›nda mütalea etmek lâz›m oldu¤u fikrindeyim.

Maliye ile ilgili konularda bu öneri ile yabanc› uyruklular›n Türklerle eﬂit
vergi vermesi sa¤lanacakt›r. Ayr›ca bu öneriler gümrük resminde gerekli görülecek de¤iﬂiklikleri yapmaya yönelik olacakt›r.
Lozanda: Kapitülasyonlar›n her türü bütünüyle ve sonsuza dek kald›r›lm›ﬂt›r.
12. Bo¤azlar komüsyonu
Sevrde: Kendine özgü bayra¤›, bütçesi ve kolluk kuvvetleri olan bu komüsyon gemilerin Bo¤azlardan geçmesi, fenerler, k›lavuzluk v.b... gibi iﬂlerle
u¤raﬂacak ve daha önce yüksek Sa¤l›k Kurulunun yapt›¤› görevlerle kurtarma
iﬂleri art›k komüsyonun gözetimi alt›nda ve onun direktiflerine göre yürütülecek ve komüsyon Bo¤azlar›n özgürlü¤ünü tehlikede görürse ‹tilâf Devletlerine baﬂvurabilecektir.
Komüsyonda Amerika, ‹ngiltere Fransa, ‹talya, Japonya ve Rusyan›n delegelerinin ikiﬂer oyu olacakt›r.
Amerika istedi¤i zaman ve Rusya Birleﬂmiﬂ Milletlere girerse o zaman
komüsyona kat›labileceklerdir.
Komüsyon üyeleri diplomatik ba¤›ﬂ›kl›ktan yararlanacaklard›r. Komüsyona dönüﬂümlü olarak ve ikiﬂer sene süreyle iki oyu olan devletlerin delegeleri baﬂkanl›k yapacakt›r.
Mart 1921 önerisinde: Türk delegesinin de iki oyu olacak ve Bo¤azlar
Komüsyonuna baﬂkanl›k edecektir.
Mart 1922 önerisinde: Yine Türk delegesi komüsyona baﬂkanl›k edecektir. Bo¤azlarla ilgili bütün devletler komüsyonda temsil edileceklerdir.
Lozanda: Komüsyonun baﬂkanl›¤› bize verilmiﬂtir. Komüsyonun görevi
gemilerin Bo¤azlardan geçiﬂinin Bo¤azlar Anlaﬂmas› hükümlerine uygun olmas›n› sa¤lamaktan ibarettir. Komüsyon her sene Milletler Cemiyetine rapor
verecektir.
Yine bu antlaﬂma ile ‹stanbuldaki uluslararas› sa¤l›k kurulu kald›r›lm›ﬂ,
sa¤l›k iﬂleri Türkiye Hükûmetine b›rak›lm›ﬂt›r.
Muhterem Efendiler, Lozan Bar›ﬂ Antlaﬂmas›ndaki ana hükümleri, öbür
bar›ﬂ önerilerile daha çok karﬂ›laﬂt›rman›n yersiz olaca¤›n› düﬂünmekteyim.
Bu antlaﬂma, Türk milletine karﬂ›, yüzy›llardan beri haz›rlanm›ﬂ ve Sevr Antlaﬂmas›yla tamamland›¤› san›lm›ﬂ büyük bir suikastin y›k›l›ﬂ›n› bildirir bir belgedir. Osmanl› dönemi tarihinde eﬂi görülmemiﬂ bir politik zafer yap›t›d›r.
*
* *
Efendiler, Lozan bar›ﬂ görüﬂmeleri s›ras›nda, oluﬂan ve bar›ﬂ yap›ld›ktan
sonra, dile getirilip yay›lan sorunu, burada, sözkonusu yaparak kamu oyunu
ayd›nlatmak isterim. Dile getirilip yay›lan sorun, Delege Kurul Baﬂkan› ‹smet
Paﬂa ile Bakanlar Kurulu Baﬂkan› Rauf Bey aras›nda ç›kan anlaﬂmazl›kt›r.
Bu anlaﬂmazl›¤›, ilgili belgeleri inceleyerek köklü ve sa¤lam nedenlere
ba¤lamak güçtür. Bu bak›mdan, anlaﬂmazl›¤›, daha çok tinsel ve duygusal nedenleriyle incelemek gerekti¤ini düﬂünmekteyim.
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Muhtelif münasebetlerle, beyan etmiﬂtim ki, Lozan Konferans› mevzuubahs oldu¤u zaman, Heyeti Murahhasa Riyasetinin Rauf Bey taraf›ndan ifas›
temayülü vard›. Filhakika, Rauf Bey, Heyeti Murahhasa Reisi olmak istiyordu,
‹smet Paﬂan›n, askerî müﬂavir olarak, kendisile beraber gönderilmesini de benden rica etmiﬂti. Ben, Rauf Beye; ‹smet Paﬂadan istifade etmek, onun, ancak,
reis olarak gönderilmesile mümkün olaca¤› cevab›n› verdim. Sonra malûm oldu¤u veçhile, Rauf Beyi göndermedik. ‹smet Paﬂa ordunun baﬂ›ndan al›nd›.
Hariciye Vekâletine intihap ve Heyeti Murahhasa Riyasetine tayin olundu.
Lozan Konferans›n›n birinci devrini müteak›p, ‹smet Paﬂan›n, duçar oldu¤u tarizleri, tenkitleri izah etmiﬂtim. Buna ra¤men, ikinci dafa Lozana gönderilen, yine ‹smet Paﬂa oldu. ‹smet Paﬂa, Lozan müzakerat›n› büyük bir kiyasetle idare ediyordu. Müzakerat safahat›n›, muntazaman Heyeti Vekileye bildiriyordu. Baz› mühim mesailde, Heyeti Vekilenin rey ve mütaleas›n› soruyor veya talimat talep ediyordu. Halli lâz›mgelen mesail, mühim, mücadele ciddî ve
üzücü idi. Rauf Beyde, ‹smet Paﬂan›n, müzakerat› tarz› idaresini be¤enmemezlik hissi hâs›l olmuﬂtu. Bu hissini, Heyeti Vekiledeki rüfekas›na da telkin arzusuna düﬂmüﬂtü. Heyeti Vekilede, ‹smet Paﬂan›n raporlar› okundukça, zaman
zaman, ‹smet Paﬂa, bu iﬂi baﬂaram›yacak denmeye baﬂlanm›ﬂ.. hatta, bir aral›k,
‹smet Paﬂay› geriye ça¤›rmak teklifi ortaya at›lm›ﬂ.. Rauf Bey, derhal bu teklifi, reye vazetmeye kalk›ﬂm›ﬂ.. Müdafaai Millîye Vekili olarak Heyeti Vekileye
dahil bulunan Kâz›m Paﬂan›n itiraz› üzerine sarf›nazar edilmiﬂ..
Di¤er tarafta, ‹smet Paﬂada da, Heyeti Vekile Reisi Rauf Beye karﬂ›, ademi emniyet hissi baﬂlam›ﬂ.. Rauf Beyin imzasile ald›¤› noktai nazarlardan, Rauf Beyin, beni haberdar etmeksizin talimat vermekte oldu¤u endiﬂesine düﬂmüﬂ..
Nihayet, ‹smet Paﬂa, müzakerat›n ciddî ve nazik safhalara girdi¤inden
bahsederek, benim, bizzat vaziyeti takip etmemi yazd›.
Gerçi, ben, ‹smet Paﬂan›n raporlar›ndan ve Heyeti Vekile kararlar›ndan
haberdar ediliyordum. Fakat, Rauf Beyin mukarrerat› tebli¤ eden yaz›lar›n›n
tarz›n› kontrol etmiyordum. ‹smet Paﬂan›n, nazar› dikkatimi celbetmesi üzerine, Lozan müzakerat›n›, Heyeti Vekilede bizzat takip etmeye ve bazan Heyeti
Vekile kararlar›n› bizzat kaleme almaya lüzum gördüm.
Mevzuubahs etti¤imiz mesele hakk›nda, sarih ve kat’î bir fikir verebilmek
için ‹smet Paﬂa ile Rauf Bey aras›nda muhtelif mesaile ait olmak üzere cereyan
eden muhaberattan, yaln›z bir iki meseleye ait baz› muhaberat› muvacehenizde
tetkik edece¤im.
Yunan tamirat meselesinden dolay›, Yunanistan gergin bir vaziyet ald›. ‹smet Paﬂa ile Venizelos aras›nda bu meseleye dair olan müzakere ve münakaﬂa
ink›ta etti.
‹tilâf Devletleri murahhaslar›, ‹smet Paﬂaya; Karaa¤ac›n bize terki ve taraf›m›zdan tamirattan feragat etmek suretile, Yunan tamirat› meselesinin halli teklifinde bulunurlar. ‹smet Paﬂa, Karaa¤ac›n, talep etti¤imiz muhik tamirata bir
muadelet teﬂkil edemiyece¤ini ve di¤er taraftan müttefiklerle aram›zda bulunan
ve daha evvel halledilmiﬂ olan tamirat meselesinin bu konferansta teyid ve tesbit
edilmedi¤ini, her iki meseleyi hükûmete ibla¤ mecburiyetinde oldu¤unu beyan
ve ifade eder. ‹smet Paﬂa, bu vaz›yeti 19 May›s 1339 tarihli ﬂifresile, ‹cra Vekil-

Birkaç kere yeri gelmiﬂ de, bildirmiﬂtim ki, Lozan Konferans› sözkonusu
oldu¤u zaman, Delege Kurul Baﬂkanl›¤›n› Rauf Beyin yapmas›n› isteyenler
vard›. Gerçekte, Rauf Bey, Delege Kurul Baﬂkan› olmak istiyordu. ‹smet Paﬂan›n, askerlik dan›ﬂman› olarak, kendisile birlikte gönderilmesini de benden
rica etmiﬂti. Ben, Rauf Beye; ‹smet Paﬂadan ancak onu baﬂkan olarak göndermekle yararlan›labilece¤i yan›t›n› verdim. Sonra bilindi¤i gibi, Rauf Beyi göndermedik. ‹smet Paﬂa ordunun baﬂ›ndan al›nd›. D›ﬂiﬂleri Bakan› seçildi ve Delege Kurul Baﬂkanl›¤›na atand›.
Lozan Konferans›n›n birinci döneminden sonra, ‹smet Paﬂan›n, u¤rad›¤›
sataﬂmalar›, eleﬂtirileri anlatm›ﬂt›m. Böyle olmakla birlikte, ikinci defa Lozana gönderilen, yine ‹smet Paﬂa oldu. ‹smet Paﬂa, Lozan görüﬂmelerini büyük
bir anlay›ﬂ ve kavray›ﬂla yürütüyordu. Görüﬂmelerde olup bitenleri, düzenli
olarak Bakanlar Kuruluna bildiriyordu. Kimi önemli konularda, Bakanlar
Kurulunun ne düﬂündü¤ünü soruyor ya da direktif verilmesini istiyordu. Çözümlenmesi gereken sorunlar, önemli, tart›ﬂmalar sert ve üzücü idi. Rauf Beyde, ‹smet Paﬂan›n, görüﬂmeleri yürütüﬂünü be¤enmezlik duygusu uyanm›ﬂt›.
Bu duygusunu, Bakanlar Kurulundaki arkadaﬂlar›na aﬂ›lamak iste¤ine kap›lm›ﬂt›. Bakanlar kurulunda, ‹smet Paﬂan›n raporlar› okundukça, zaman zaman
‹smet Paﬂa bu iﬂi baﬂaramayacak deme¤e baﬂlanm›ﬂ dahas›, bir aral›k, ‹smet
Paﬂay› geriye ça¤›rmak önerisi ortaya at›lm›ﬂ.. Rauf Bey, derhal bu öneriyi,
hemen oylamaya kalk›ﬂm›ﬂ. Millî Savunma Bakan› olarak Bakanlar Kurulunda bulunan Kâz›m Paﬂan›n karﬂ› ç›kmas›yla vazgeçilmiﬂ...
Öbür yanda, ‹smet Paﬂada da, Bakanlar Kurulu Baﬂkan› Rauf Beye karﬂ›, güvensizlik duygusu uyanm›ﬂ.. Rauf Beyin imzasile bildirilen görüﬂlerden,
Rauf Beyin, bana bilgi vermeden direktif vermekte oldu¤u kayg›s›na düﬂmüﬂ..
Sonunda, ‹smet Paﬂa, görüﬂmelerin güç ve tehlikeli evrelere girdi¤inden,
sözederek, benim, durumu yak›ndan izlememi yazd›. Gerçi, bana, ‹smet Paﬂan›n raporlar›ndan ve Bakanlar Kurulu kararlar›yla ilgili bilgi veriliyordu.
Ama, Rauf Beyin kararlar› bildiren yaz›lar›n›n ne biçimde yaz›ld›¤›n› kontrol
etmiyordum. ‹smet Paﬂan›n, dikkatimi çekmesi üzerine, Lozan görüﬂmelerini,
Bakanlar Kuruluna kat›larak kendim izlemeyi ve kimi zaman Bakanlar Kurulu kararlar›n› kendim yazmay› gerekli buldum.
Sözkonusu etti¤imiz sorun üzerine, aç›k ve kesin bir fikir verebilmek için
‹smet Paﬂa ile Rauf Bey aras›nda de¤iﬂik sorunlarla ilgili olmak üzere yap›lan
yaz›ﬂmalardan, yaln›z bir, iki sorunla ilgili kimi yaz›ﬂmalar› önünüzde inceleyece¤im.
Yunan savaﬂ onar›mlar›ndan dolay›, Yunanistan gergin bir tutum ald›.
‹smet Paﬂa ile Venizelos aras›nda bu sorunla ilgili görüﬂme ve tart›ﬂma kesildi.
‹tilâf Devletleri, ‹smet Paﬂaya; Karaa¤ac›n bize b›rak›lmas›n› ve bizim de
onar›m iste¤inden vazgeçerek Yunan onar›mlar› sorununun çözümlenmesini
önerirler. ‹smet Paﬂa, Karaa¤ac›n, hakl› olarak istedi¤imiz onar›mlara bir karﬂ›l›k
olamayaca¤›n› ve bir yandan da ‹tilâf Devletleriyle aram›zda bulunan ve daha önce çözümlenmiﬂ olan onar›mlar sorununun bu konferansta yeniden görüﬂülüp
saptanmad›¤›n›, her iki sorunu hükûmete bildirmek zorunda oldu¤unu bildirir. ‹smet Paﬂa, bu durumu 19 May›s 1923 tarihli ﬂifreli telgraf›yla, Bakanlar Kurulu
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leri Heyeti Riyasetine bildiriyor ve "hükûmetin karar›n›n acilen iﬂ'ar›n› istirham eylerim." diyor.
‹smet Paﬂa, bu iﬂ'ar›na, üç gün geçti¤i halde cevap almaz.. 22 May›s 1339
tarihinde, ‹cra Vekilleri Heyeti Riyasetine, müstacel iﬂaretile ﬂu ﬂifreyi de çeker:
"Yunan tamirat›na mukabil, Türkiyeye Karaa¤aç ve civar›n›n terki hakk›nda, Müttefikler taraf›ndan vaki olan teklif hakk›nda hükûmetin noktai nazar›n›n iﬂ'ar›n› 19 May›s 1339 tarih ve 117 numaral› telgrafname ile istirham etmiﬂtim. Emri devletlerinin tacili müsterhamd›r."
Rauf Bey, ‹smet Paﬂan›n iki telgraf›na, 23 May›s 1339 tarihinde cevap veriyor.
Cevab›n birinci maddesi ﬂudur: "Karaa¤aca mukabil tamirat bedelinden
sarf›nazar edemeyiz."
Cevab›n üçüncü maddesinde, baz› mütalealardan sonra, "Yunanl›lar›n
bunu veremeyeceklerini, Müttefiklerin söylemesi ﬂayan› isti¤rapt›r ve kabul edilemez." deniliyor.
Cevab›n beﬂinci maddesinde, yine baz› mütaleattan sonra, ﬂu noktai nazar
dermeyan ediliyor: "Bu meselenin Müttefiklerle sulha mâni olmamas› için, bizi Yunanl›larla halde serbest b›rakarak kendileri sulhu akteylemeleri ﬂ›kk› müreccah görülmüﬂtür."
‹smet Paﬂa, 24 May›s 1339 tarihinde Rauf Beye yazd›¤› müteak›p dört raporunda, ﬂu malûmat ve mütaleat› dermeyan ediyor: "Madde 1 - Bugün General Pelle geldi. Yunan heyetinin iki gün sonra, yani Cumartesi günü tamirat meselesini resmen mevzuubahs etmeyi teklif etti¤ini ve o zamana kadar taraf›m›zdan cevap verilmezse Cumartesi günü Konferanstan çekileceklerini tebli¤ ettiklerini bildirdi. Ben, tamirat hakk›nda henüz cevab›n›z› almam›ﬂ idim. Hükûmetimden cevap gelmedikçe yap›lacak bir ﬂey olmad›¤›n› ve bu tebligattan müteessir olmad›¤›m› söylemekle iktifa ettim."
"Vaziyetin son devreye geldi¤i kanaatindeyim. Tereﬂﬂuhat› umumiye ve
gazete havadisleri umumiyetle bedbinanedir." Madde 2 - Muhtelif mesail üzerine Riyaseti Celilelerinin cevaplar›n› ald›m. ﬁayan› dikkattir ki tamirat iﬂinde
Ankaran›n ret cevab› verdi¤i daha evvel burada ﬂayi olmuﬂtur. Bizim mehafilden tereﬂﬂuh ihtimali yoktur. Çünkü teklifi ve cevab› henüz kimse bilmiyor..."
‹smet Paﬂa, Yunan tamirat meselesi hakk›ndaki kanaatini ﬂu suretle bildiriyor: "Karaa¤ac› ve civar›n› ihtiva eden teklifi kabul ile Yunan tamirat meselesinin tasfiyesi bizzarure muvaf›kt›r. Yunanl›lara para tediye ettirmek Müttefiklerce gayr›kabil denildi¤i gibi bütün Müttefikler aradan çekildi¤i halde muhtemel muharebeyi kazand›ktan sonra dahi para almak için vesaiti teyidiye olmad›¤›ndan, tediye esas›nda ›srar, ç›kmaz bir yoldur ve her memlekette müspettir ve mücerreptir ilâ..."
‹smet Paﬂa, bu noktai nazar›n› pek makul ve durbinane mütaleatla tavzih
ettikten sonra, "Konferans›n vaziyeti haz›ras›na göre iktisadî, ticarî ve ikamete
müteallik mevat ve bilcümle mevadd› saire ekseriyeti mutlaka ile iyi bir surette
hallolunmuﬂtur ve olunmaktad›r..."
"Tahliye henüz tesbit olunmad›. Fakat, arzumuz veçhile tespit olunmak
memuldür ve zaten esast›r.” diyor ve sair meselelerin vâs›l oldu¤u ve olabilece¤i

Baﬂkanl›¤›na bildiriyor ve "hükûmetin karar›n›n ivedilikle bildirilmesini sayg›yla dilerim." diyor.
‹smet Paﬂa bu yaz›s›na, üç gün geçti¤i halde karﬂ›l›k alamaz.. 22 May›s
1923 tarihinde, Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›na, ivedi olarak ﬂu ﬂifreli telgraf›
da çeker:
"Yunan onar›mlar›na karﬂ›l›k, Türkiyeye Karaa¤aç ve yöresinin b›rak›lmas› ile ilgili olarak, ‹tilâf Devletlerince yap›lan öneri ile ilgili hükûmet görüﬂünün bildirilmesini 19 May›s 1923 tarih ve 117 say›l› telgrafla dilemiﬂtim.
Yüksek emirlerinizin çabuklaﬂt›r›lmas›n› sayg›yla dilerim."
Rauf Bey, ‹smet Paﬂan›n iki telgraf›na, 23 May›s 1923 tarihinde karﬂ›l›k
veriyor. Karﬂ›l›¤›n birinci maddesi ﬂudur: "Karaa¤aca karﬂ›l›k onar›m paras›ndan vazgeçemeyiz." Karﬂ›l›¤›n üçüncü maddesinde, birtak›m düﬂüncelerden
sonra "Yunanl›lar›n bunu veremiyeceklerini, ‹tilâf Devletlerinin söylemesi
ﬂaﬂ›lacak ﬂeydir ve kabul edilemez." deniliyor.
Karﬂ›l›¤›n beﬂinci maddesinde, yine birtak›m düﬂüncelerden sonra, ﬂu görüﬂ ileri sürülüyor: "Bu sorunun ‹tilâf Devletleriyle bar›ﬂ yap›lmas›n› engellememesi için, bizi Yunanl›larla bir çözüm yolu bulmakta serbest b›rakarak
kendilerinin bar›ﬂ yapmalar› seçene¤i ye¤ görülmüﬂtür."
‹smet Paﬂa, 24 May›s 1923 tarihinde Rauf Beye yazd›¤› sonraki dört raporunda, ﬂu bilgileri veriyor ve ﬂu düﬂünceleri ileri sürüyor: "Madde 1 - Bugün General Pelle geldi. Yunan Delege Kurulunun iki gün sonra, yani Cumartesi günü onar›m iﬂini resmî olarak sözkonusu etmeyi önerdi¤ini ve o zamana
kadar taraf›m›zdan karﬂ›l›k verilmezse Cumartesi günü Konferanstan çekileceklerini bildirdiklerini söyledi. Ben, onar›mla ilgili karﬂ›l›¤›n›z› daha almam›ﬂ
idim. Hükûmetimden karﬂ›l›k gelmedikçe yap›lacak bir ﬂey olmad›¤›n› ve bu
bildirimden etkilenmedi¤imi söylemekle yetindim."
"Durumun son evreye geldi¤i kan›s›nday›m. S›zan genel söylentiler ve
gazete haberleri genellikle kötümserdir." Madde 2 - Çeﬂitli sorunlarla ilgili
Yüksek Baﬂkanl›¤›n›zca verilen karﬂ›l›klar› ald›m. Dikkate de¤er ki onar›mlar
iﬂinde Ankaran›n öneriyi kabul etmedi¤i yollu karﬂ›l›k daha önce yayg›n olarak duyulmuﬂtur. Bizim çevrelerden s›zm›ﬂ olamaz. Çünkü öneriyi ve verilen
karﬂ›l›¤› daha kimse bilmiyor..."
‹smet Paﬂa, Yunan onar›mlar› sorunuyla ilgili görüﬂlerini ﬂöyle bildiriyor.
"Karaa¤ac› ve yöresini içeren öneriyi kabul edip Yunan onar›mlar› sorununu
aradan ç›karmay› uygun bulmak zorunludur. Yunanl›lara para ödetmek ‹tilâf
Devletlerince olamaz say›ld›¤› gibi bütün ‹tilâf Devletleri aradan çekilse bile
ç›kabilecek savaﬂ› kazand›ktan sonra da para almak için ödetme arac› olmad›¤›ndan, ödenmesinde direnmek, ç›kmaz bir yoldur ve her memlekette denenmiﬂ ve saptanm›ﬂt›r, v.b..."
‹smet Paﬂa, bu görüﬂünü pek akla yak›n ve uzak görüﬂlü düﬂüncelerle
aç›klad›ktan sonra, "Konferans›n ﬂimdiki durumuna göre ekonomi, ticaret ve
yerleﬂme iﬂleriyle ilgili ve bütün öteki maddeler, büyük ço¤unlu¤uyla iyi bir
biçimde çözümlenmiﬂtir ve çözümlenmektedir..."
"Boﬂaltma iﬂi daha saptanmad›. Ama, iste¤imize uygun olarak saptanaca¤› umulmaktad›r ve öyle olmas› da gerekir." diyor ve öteki sorunlar›n vard›¤› ve

748

749

