Ben, ‹smet
Paﬂan›n
noktai nazar›n› terviç
ettim

neticeleri de bildiriyor ve ondan sonra ﬂunlar› yaz›yor: "Hulâsai kanaatim ﬂudur ki, hükûmet bizim talimat›m›zda münderiç mevadd› esasiye dahilinde kald›¤› ve Yunan tamirat› teklifim veçhile tesviye edildi¤i takdirde, sulhu istihsal
etmek ümidi cidden kuvvetlidir. E¤er hükûmet, Yunan tamirat› sebebile ink›ta›
göze al›rsa ve e¤er talimat›m›zda münderiç olm›yan mevadd›n nagehanî eﬂkâline göre, efkâr› sabite dermeyan etmekte devam ederse sulhun imzas› meﬂkûktür."
"Kabotaj›n bilâkaydüﬂart ilgas›n› veya meselenin sulhtan sonraya talik›n›
terviç ve iltizam ettik; fakat, ﬂeraiti muayyene dahilinde, iki senelik bir mukavelei hususîye ile halli meseleye imkân bulabildik. Halbuki bu mesele hakk›nda
dahi yeniden mevadd› sabite tebli¤ buyuruyorsunuz." Ondan sonra, ‹smet Paﬂa ﬂunu yaz›yor:
"Hulâsai karar›m ﬂudur: Menafiimize muvaf›k ve kabili istihsal azamî ﬂeraiti cami bir sulh muahedenamesi ihzar olunmaktad›r. Gerek Yunan tamirat›
ve gerek mesaili sairede daha fazla menafi istihsaline imkân görmekte ve ink›ta› göze almakta hükûmet sabit ise ben bu kanaate iﬂtirak etmiyorum. Bu noktay› vaz›han ve derhal bana bildirmesini hükûmet reisinden talep ediyorum.
Aram›zda mutabakat olmad›¤› takdirde vazifem, Heyeti Murahhasay› burada
b›rakarak memleketime avdet etmek ve heyeti hükûmete ﬂifahen de vaziyeti bir
defa izah ettikten sonra, harp ve sulh vadisinde, mevkii mes'uliyetimi hitama erdirmektir."
‹smet Paﬂan›n, telgraflar›n›n son maddesi ﬂudur: "Mülâhazat›m›n aynen,
Büyük Millet Meclisi Reisine (yani bana) ibla¤›n› istida ederim."
Efendiler, bu verdi¤im malûmattan, tebarüz eden nokta ﬂudur: ‹smet Paﬂa, Karaa¤aca mukabil Yunan tamirat meselesini tesviyeyi muvaf›k görüyor ve
ihzar olunmakta olan muahedenin kabili istihsal azamî ﬂeraiti câmi oldu¤u kanaatinde bulunuyor.
Rauf Bey de, Karaa¤aca mukabil tamirat bedelinden sarf›nazar edemeyiz
diyor.
Ben, Rauf Bey ile ‹smet Paﬂa aras›nda, cereyan etmiﬂ olan tekmil muhaberat› mütalea ettikten sonra, esas itibarile ‹smet Paﬂan›n noktai nazar›n› terviç ettim. Fakat, gerek Rauf Bey gerek ‹smet Paﬂa noktai nazarlar›nda çok musir görünüyorlar ve noktai nazarlar›n ifadesinde her ikisi pek keskin kelimeler kullanm›ﬂ bulunuyorlard›. Rauf Bey, Meclis ve millet efkâr› umumîyesinde hüsnü
telâkki edilebilecek ve ifadesi parlak bir propaganda zemini üzerinde idi.
"Memleketimizi tahrip etmiﬂ olan Yunanl›lardan, muazzam zaferimize ra¤men, tamirat bedeli talebinden sarf›nazar edemeyiz! ‹tilâf Devletleri, Yunanl›lar› bizimle karﬂ› karﬂ›ya serbest b›raks›nlar! Biz, onunla hesab›m›z› görürüz!"
noktai nazar›n›n müdafii oluyor..
Bütün sulh meselesini ve büyük sulh esasat›n› takip eden ‹smet Paﬂa ise
Heyeti Vekile reisile bu ihtilâf gününde Yunanl›lara karﬂ› fedakârl›k teklif etmek mevkiinde bulunuyordu. Bu noktai nazar›n isabet ve zarureti kabulünü
efkâr› umumîyeye izah etmek bittabi okadar sehil de¤ildi.
Meseleyi, o yolda halletmek lâz›md› ki, hem ‹smet Paﬂan›n teklifi kabul
edilerek sulh olsun ve hem de Rauf Bey ve riyaset etti¤i Heyeti Vekile yerinde
kal›p sulh aktolununc›ya kadar mesaisine devam etsin!

varabilece¤i sonuçlar› da bildiriyor ve ondan sonra ﬂunlar› yaz›yor: "Düﬂüncelerimin özeti ﬂudur ki, hükûmet bize verilen direktiflerdeki temel maddelerin
içinde kal›r ve Yunan onar›mlar› konusu önerimi uygun olarak sonuçland›r›l›rsa, bar›ﬂ› elde etmek umudu gerçekten kuvvetlidir. Yok, hükûmet, Yunan
onar›mlar› nedenile görüﬂmelerin kesilmesini göze al›rsa ve bize verilen direktiflerde bulunmayan maddelerin biçimlerine göre de¤iﬂmez görüﬂler ileri
sürmekte direnirse bar›ﬂ olmas› ﬂüphelidir."
"Kabotaj›n kay›ts›z ﬂarts›z kald›r›lmas›n› ya da konunun bar›ﬂdan sonraya ertelenmesini uygun görüp istedik; ama, belirli koﬂullar içinde, iki senelik
özel bir anlaﬂma ile sorunu çözümleyebildik. Oysa bu konuyla bile ilgili olarak yeniden de¤iﬂmez ﬂeyler emrediyorsunuz." Ondan sonra, ‹smet Paﬂa ﬂunu
yaz›yor:
"Karar›m›n özeti ﬂudur: Ç›karlar›m›za uygun ve elde edebilece¤imiz en
iyi koﬂullar içeren bir bar›ﬂ antlaﬂmas› haz›rlanmaktad›r. Hem Yunan onar›mlar› ve hem baﬂka konularda daha çok ç›kar sa¤lanaca¤›n› görmekte ve görüﬂmelerin kesilmesini göze almakta hükûmet direnmekte ise ben bu görüﬂe kat›lm›yorum. Bu noktay› aç›kça ve hemen bana bildirmesini hükûmet baﬂkan›ndan istiyorum. Aram›zda uyuﬂma olmazsa ödevim, Delege kurulu burada
b›rakarak memleketime dönmek ve bakanlar kuruluna a¤›zdan da durumu
bir daha anlatt›ktan sonra, savaﬂ ve bar›ﬂ konusunda, sorumlulu¤umu sona erdirmektir."
‹smet Paﬂan›n, telgraflar›n›n son maddesi ﬂudur: "Görüﬂlerimin oldu¤u
gibi, Büyük Millet Meclisi Baﬂkan›na (yani bana) ulaﬂt›r›lmas›n› dilerim."
Efendiler, bu verdi¤im bilgilerden, ortaya ç›kan ﬂudur: ‹smet Paﬂa, Karaa¤aca karﬂ›l›k Yunan onar›mlar› sorununu sonuçland›rmay› uygun görüyor ve
haz›rlanmakta olan antlaﬂman›n elde edilebilecek en iyi koﬂullar› içerdi¤i kan›s›nda bulunuyor.
Rauf Bey de, Karaa¤aca karﬂ›l›k onar›mlar paras›ndan vazgeçemeyiz diyor.
Ben, Rauf Bey ile ‹smet Paﬂa aras›nda, yap›lan bütün yaz›ﬂmalar› inceledikten sonra, genel olarak ‹smet Paﬂan›n görüﬂünü uygun buldum. Ama, hem
Rauf Bey hem ‹smet Paﬂa görüﬂlerinde direnir durumdalar ve görüﬂlerini belirtmekte her ikisi pek keskin kelimeler kullanm›ﬂ bulunuyorlard›. Rauf Bey,
Meclisçe ve ulus kamu oyunca iyi karﬂ›lanabilecek ve parlak sözlü bir propaganda yolunda idi. "Yurdumuzu yak›p y›km›ﬂ olan Yunanl›lardan, yüce zaferimize karﬂ›n, onar›m paras› istemekten vazgeçemeyiz. ‹tilâf Devletleri, Yunanl›lar› bizimle karﬂ› karﬂ›ya serbest b›raks›nlar. Biz, onunla hesab›m›z› görürüz" görüﬂünün savunucusu oluyor.
Bar›ﬂ sorununu bütünüyle ve büyük bar›ﬂ ilkelerini gözönünde tutan ‹smet Paﬂa ise Bakanlar Kurulu Baﬂkan›yla bu anlaﬂmazl›¤› s›ras›nda Yunanl›lara karﬂ› özveri önermek durumunda bulunuyordu. Bu görüﬂün yerinde ve
benimsenmesi zorunlu oldu¤unu kamu oyuna anlatmak elbette okadar kolay
de¤ildi.
Sorunu, o yolda çözümlemek gerekti ki, hem ‹smet Paﬂan›n önerisi benimsenerek bar›ﬂ olsun ve hem de Rauf Bey ve baﬂkan› bulundu¤u Bakanlar
Kurulu yerinde kal›p bar›ﬂ imzalan›ncaya kadar çal›ﬂmas›n› sürdürsün.
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Meseleyi
hal için bir
tarafa hak
vererek di¤er taraf› ilzam etmek
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tatbik etmedim

Alel›tlak tarafeyne karﬂ› ald›¤›m vaziyet yumuﬂak olmad›. Bir tarafa hak
vererek di¤er taraf› ilzam etmek sistemini tatbik etmedim. Vaziyeti nas›l mütalea ve noktai nazar›m› nas›l vazetti¤imi izah için, 25 May›s 1339 günü aktolunan Heyeti Vekile içtima›n› müteak›p, ‹smet Paﬂaya yap›lm›ﬂ olan tebligat› aynen arzedece¤im.
‹smet Paﬂaya iki ﬂifre telgraf yaz›ld›. Biri, Heyeti Vekile karar› olarak Rauf Beyin imzasile çekildi. Bu telgraf› ben, Kâz›m Paﬂaya dikte ettim. Di¤erini
bizzat yazd›m ve kendi imzamla gönderdim. Rauf beyin imzasile çekilen telgrafname ﬂudur:

Genelde iki tarafa karﬂ› ald›¤›m tutum yumuﬂak olmad›. Bir tarafa hak
vererek öbür taraf› susturmak sistemini uygulamad›m. Durumu nas›l inceledi¤imi ve görüﬂümü nas›l ortaya koydu¤umu aç›klamak için, 25 May›s 1923 günü yap›lan Bakanlar Kurulu toplant›s›ndan sonra, ‹smet Paﬂaya yap›lm›ﬂ olan
bildirimleri oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m.
‹smet Paﬂaya iki ﬂifre telgraf yaz›ld›. Biri, Bakanlar Kurulu karar› olarak
Rauf beyin imzasile çekildi. Bu telgraf› ben, Kâz›m Paﬂaya dikte ettim. Ötekini ben kendim yazd›m ve kendi imzamla gönderdim. Rauf Beyin imzasile
çekilen telgraf ﬂudur:

‹smet Paﬂa Hazretlerine
25/5/1339
24 May›s 141 ilâ 144 numaral› telgrafnameleri üzerine Gazi Paﬂa Hazretleri riyasetinde
müçtemi Heyeti Vekile karar› berveçhiati arzolunur:
Sulha mâni olan esasl› ve muallâk mesail bizce bir kül telâkki edilmektedir. Bu mesailden herhangi biri had bir ﬂekil ald›¤› zaman fedakârl›¤a davet edilir ve bu fedakârl›¤› zarurî
görecek olursak mütebaki mesailin ayn› ﬂekilde zarar›m›za hallolunmas› ihtimalini kuvvetle
takviye ederiz.
Yunan tamirat meselesinde fedakârl›k yap›lacak olursa bu fedakârl›k hiç olmazsa el'an
muallâkta bulunan ve bizce istihsali elzem olan mesailin lehimize intac› suretile sulha hadim
olmal›d›r.
Binaenaleyh Düyunuumumiye faizleri ve k›sa zamanda tahliye ve adliye formülü ve ﬂirketler tazminat› mesailinin Yunan tamirat› meselesile birlikte vazolunmas› ve lehimizde halli temin ve taahhüt edildi¤i takdirde mukabilinde ancak bu fedakârl›¤›n ihtiyar edilmesi muvaf›k olabilir.
Bu ﬂekil dahilinde azami menafii temin edecek olan bir sulh istihsali mümkün oldu¤u
ve bunun haricinde uzun müzakerat›n hay›rl› bir sulh getirmiyece¤i kanaatinde olan heyet,
son ve kat’î ﬂekilde konferansa teklifatta bulunarak cevaba intizar etmenizi rica etmektedir.
Hüseyin Rauf

‹smet Paﬂa Hazretlerine
25/5/1923
24 May›s 141'den 144'e kadar say›l› telgraflar›n›z üzerine Gazi Paﬂa Hazretleri baﬂkanl›¤›nda toplanan Bakanlar Kurulunun karar› aﬂa¤›da bilginize sunulur:
Bar›ﬂa engel olan önemli ve ask›da kalm›ﬂ olan sorunlar bizce bir bütün oluﬂturmaktad›r. Bu sorunlardan herhangi biri gergin bir durum ald›¤› zaman ödünde bulunmam›z istenir ve bu ödünü zorunlu sayacak olursak geri kalan sorunlar›n da böylece zarar›m›za çözümlenmesi olas›l›¤›n› çok kuvvetlendirmiﬂ oluruz.
Yunan onar›mlar› konusunda ödün verilecek olursa bu ödün hiç olmazsa ﬂimdi ask›da
bulunan ve bizce elde edilmesi çok gerekli olan sorunlar›n bizden yana sonuçlanmas› yoluyla bar›ﬂa yard›mc› olmal›d›r.
Bundan dolay› kamu borçlar›n›n faizleri ve yurdun k›sa zamanda düﬂmandan boﬂalt›lmas› ve adalet iﬂlerinin çözüm yöntemi ve ﬂirketler tazminat› sorunu Yunan onar›mlar› sorunuyla birlikte ele al›n›r ve yarar›m›za çözümlenmesi üstlenilip sa¤lan›rsa ancak o zaman
bu ödünün verilmesi uygun olabilir.
Böylece en çok ç›kar sa¤layacak olan bir bar›ﬂ elde edilebilece¤i ve bunun d›ﬂ›nda
uzun görüﬂmelerin hay›rl› bir bar›ﬂ getirmiyece¤i kan›s›nda olan Bakanlar Kurulu, konferansa son ve kesin öneriler yap›p karﬂ›l›k beklemenizi rica etmektedir.
Hüseyin Rauf

Benim yazd›¤›m telgrafname de budur:

Benim yazd›¤›m telgraf da budur:

‹smet Paﬂa Hazretlerine
24 May›s ve 141 ilâ 144 telgrafnameleriniz muhteviyat› Heyeti Vekilede birlikte tetkik ve
müzakere edildi. Heyeti Vekilece ittihaz olunan karar Heyeti Vekile Riyasetinden bildirildi.
Benim mütaleat›m:
1 - Üzerinde tevakkuf ve ›srar› müstelzim olan mesele Yunan tamirat meselesinde Türkiyenin ihtiyar edece¤i fedakârl›k noktas› de¤ildir. Belki bu fedakârl›¤a muvafakat edebilmek için sulhün aktine mâni olan esas ve mühim mesailin henüz halledilmemiﬂ, ve memul
edildi¤i surette hallolunabilece¤ine kanaatbahﬂ delâil bulunmam›ﬂ olmas›d›r. Filhakika hallolundu¤u veya hallolunabilece¤i tahmin edilen iktisadî mesail Ankarada toplanmakta devam eden ﬂirketlerle vukubulacak müzakerat›n neticesine muallâkt›r. Mezkûr ﬂirketlerin ise
müfrit metalipte bulunduklar› ﬂimdiden anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
2 - ‹ktisadî ve malî mesail ‹tilâf Devletlerinin noktai nazar›na göre yani aleyhimizde
halledilinceye kadar ‹stanbul tahliyesinin teahhurunda musir bulunmalar›ndan endiﬂe büyüktür ve ciddîdir. Hatta bu teahhurun Musul meselesinin ‹ngiltere lehine halline kadar devam› da kuvvetle varidi hat›rd›r.
3 - Borçlar›m›z›n sikkei tediyesi meselesinin dahi Muharrem Kararnamesinin mer'iyeti
hakk›nda beyanname talebinde musir bulunuldukça lehimize hallonunam›yaca¤› görülüyor.
4 - Adliye formülü Mütelifinin teklifi üzerine kabul edilmiﬂ oldu¤u halde bilâhare nükûl ve bunda musir bulunmalar› cayi dikkattir.
5 - Binaenaleyh Yunan tamirat› meselesinde bizi fedakârl›¤a icbara kalk›ﬂmalar› sebebini ﬂu suretle mütalea ediyorum:
Yunanl›lar uzun müddet ordular›n› silâh alt›nda tutmak ve y›pratmak istemiyorlar. Türkiye ile aralar›nda halli lâz›mgelen tamirat meselesini kendi arzular› veçhile hallettirerek emin ve
sakin bir vaziyete geçmek ihtiyac›ndad›rlar. ‹tilâf Devletleri ise bizim hayatî addetti¤imiz mesaili

‹smet Paﬂa Hazretlerine
24 May›s ve 141'den 144'e kadar say›l› telgraflar›n›zda yaz›lanlar Bakanlar Kurulu ile
birlikte incelenip görüﬂüldü. Bakanlar Kurulunca al›nan karar Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›ndan bildirildi. Benim düﬂündüklerim:
1 - Üzerinde durup direnmeyi gerektiren sorun Yunan onar›mlar› iﬂinde Türkiyenin
verece¤i ödün de¤ildir. Belki bu ödüne yanaﬂmak istenilmesi bar›ﬂ›n yap›lmas›na engel olan
köklü ve önemli sorunlar›n daha çözümlenmemiﬂ ve umuldu¤u biçimde çözümlenebilece¤ine inand›racak kan›tlar bulunmam›ﬂ olmas›ndand›r. Gerçekte çözümlendi¤i ya da çözümlenebilece¤i kestirilen ekonomi ile ilgili iﬂler Ankarada toplanmakta olan ﬂirketlerle yap›lacak görüﬂmelerin sonucuna ba¤l›d›r. Bu ﬂirketlerin ise aﬂ›r› isteklerde bulunduklar› ﬂimdiden anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
2 - Ekonomi ve maliye ile ilgili sorunlar ‹tilâf Devletlerinin görüﬂüne göre yani bizim
ç›karlar›m›za ayk›r› olarak çözümleninceye kadar ‹stanbulun boﬂalt›lmas›n› geciktirmekte
direnmelerinden duyulan kayg› büyüktür ve önemlidir. Dahas› bu gecikmenin Musul sorunu ‹ngilterenin ç›kar›na çözümleninceye kadar sürmesi akla çok yak›n gelmektedir.
3 - Borçlar›m›z›n hangi çeﬂit para ile ödenece¤i sorununda Muharrem Kararnamesinin
yürürlükte oldu¤unu belirten bir bildirgede direnildikçe bizim yarar›m›za çözümlenemiyece¤i görülüyor.
4 - Adalet iﬂlerinin çözüm yöntemi ‹tilâf Devletlerinin önerisi üzerine kabul edilmiﬂ
olmas›na karﬂ›n sonra vazgeçmeleri ve bunda direnmeleri dikkat çekicidir.
5 - Bundan dolay› Yunan onar›mlar› sorununda bizi ödün vermeye zorlamaya kalk›ﬂmalar›n›n nedenini ﬂöyle düﬂünüyorum:
Yunanl›lar uzun süre ordular›n› silâh alt›nda tutmak ve y›pratmak istemiyorlar. Türkiye ile
aralar›nda çözümlenmesi gereken onar›mlar sorununu kendi isteklerine uygun olarak çözümleye-
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lehimizde halletmek karar›nda olmay›p mümkün oldu¤u kadar müzakerat› uzatarak ve her
mesele üzerinde bizi y›pratarak en nihayet kendi lehlerinde fedakârl›¤a mecbur etmek karar›ndad›rlar. Yunanl›lar›n harekât› askeriye ile istihsali maksat eylemelerine dahi raz› olmad›klar›ndan maksatlar›n›, bizi bittazyik yapt›rmakla Yunanl›lar› memnun ve sakin bir hale
koymak istiyorlar. Biz, bu ›srar karﬂ›s›nda fedâkârl›k yapmakla sulhü tesise hizmet etmiﬂ olaca¤›m›z› zannetmiyorum. Bilâkis yine zaman geçecek ve sulhün teessüsü için nihayete kadar
fedakârl›k yapmak mecburiyeti karﬂ›s›nda b›rak›laca¤›z. ‹zmirin istirdad›ndan bugüne kadar
dokuz ay geçti. Bu tarzda daha dokuz ay geçebilir.
Ehemmiyetle nazar› dikkate almak lâz›md›r ki, gayr›muayyen müddet için intirazda
kalm›ya muvafakat edemeyiz.
6 - Aleyhimize olan mesailde fedakârl›k etmek ve lehimizde halli zarurî olan mesaili ayn› zamanda temin etmemek bizi zay›f ve müﬂkül vaziyete sokar. Bunun için sulha esas olacak mesailin heyeti umumîyesini bir kül olarak nazar› dikkate almak ve bunu sarih ve kat’î
olarak konferans›n nazar› dikkat ve kabulüne ciddiyetle vazetmek ve bu hususta teminata
malik olmad›kça fedakârl›¤› müstelzim mesailin halli katisine muvafakat etmekten kat'iyyen
mücanebet etmek zaman› gelmiﬂtir.
7 - 24 May›s 144 numaral› telgrafnamenizle bildirilen hulâsai karar›n›zda istical buyurmam›z› rica ederim. Esas› meclisten gelen talimat›n mühim olan, malî ve iktisadî ve adlî ve
idarî mesailde hukuku hayatiye ve istiklâliyenin tam ve emin olarak istihsali henüz mümkün
olamad›¤›na göre fedakârl›k noktas›nda ›srar göstermeyiniz.
8 - ‹tilâf Devletleri bize hayat ve istiklâlimizle alâkadar mesailde behemehal aleyhimizde esasl› ﬂerait kabul ettirmeye karar vermedikçe tamirat meselesinde gösterece¤imiz
ciddî vaziyet üzerine Yunan ordusunun hareketine müsaade ve dolay›sile heyeti umumîyenin filen hali harbe duhul etmelerine muvafakat edemezler. E¤er menfi noktai nazar muhafazas›ndaki kararlar› kat' î ise Yunan tamirat meselesinde de¤ilse ‹stanbulun tahliyesi veya düyunun sikkei tediyesi veya adlî mesail ki, bütün cihan› alâkadar eder, o meselelerde
daha müsait ﬂeraitte aleyhimizde filiyata geçer. Fakat fark bizim daha zay›f vaziyetimiz
olabilir.
9 - Yunanl›lar›n Cumartesi günü konferanstan çekilmelerine mümanaat edebilmek için
arzular›n› kabul etmek lehimizde de¤ildir ve böyle bir müfarakat ‹tilâf Devletleri ayn› harekete iﬂtirak etmedikçe hiçbir mana ve tesiri haiz olamaz. E¤er konferanstan çekileceklerini
tebli¤in manas›, filen, harekât› askeriyeye geçeceklerini ihbar ise bu hususta ‹tilâf Devletlerinden bihakk›n istizah edilecek noktalar vard›r.
10 - Hulâsa; böyle seri ve anî tehdit karﬂ›s›nda baﬂl›baﬂ›na bir meselede fedakârl›¤› kabul etti¤imizi ifade etmek, sulhü uzaklaﬂt›rmak mahiyetinde telâkki olunabilir. Tekrar ediyorum. Esas mesaili halle ‹tilâf Devletlerini davet buyurunuz Efendim.
25/5/1339
Mustafa Kemal

rek güvenli ve dingin bir duruma geçmek zorundad›rlar. ‹tilâf Devletleri ise bizim çok
önemli sayd›¤›m›z sorunlar› bizden yana çözümlemek karar›nda olmay›p görüﬂmeleri olabildi¤ince uzatarak ve her sorun üzerinde bizi y›pratarak en sonunda kendi yararlar›na
ödün vermeye zorlamak karar›ndad›rlar. Yunanl›lar›n amaçlar›n› savaﬂla elde etmelerini de
istemediklerinden, bize bask› yaparak Yunanl›lar› sevindirip dingin bir duruma getirmek istiyorlar. Biz, bu direniﬂ karﬂ›s›nda ödün vererek bar›ﬂ›n sa¤lanmas›na yard›m etmiﬂ olaca¤›m›z› sanm›yorum. Tersine yine zaman geçecek ve bar›ﬂ›n oluﬂmas› için sonuna kadar ödün
vermek zorunda b›rak›laca¤›z. ‹zmirin kurtar›l›ﬂ›ndan bugüne kadar dokuz ay geçti. Böylelikle dokuz ay daha geçebilir.
Önemle gözönünde tutmak gerekir ki, belirsiz bir süre beklemeyi kabul edemeyiz.
6 - Ç›kar›m›za olmayan sorunlarda ödün vermek ve yarar›m›za çözümlenmesi zorunlu olan sorunlar› öbürleriyle birlikte çözümlememek bizi güçsüz k›lar ve zor duruma sokar.
Bunun için bar›ﬂ›n temelini oluﬂturacak sorunlar›n hepsini bir bütün olarak dikkate almak
ve bunu aç›k ve kesin olarak konferans›n gözü önüne serip kabulünü üsteleyerek istemek
ve bu konuda inanca elde etmedikçe ödün vermeyi gerektiren sorunlar›n kesin çözümünü
kabul etmekten kesinlikle kaç›nmak zaman› gelmiﬂtir.
7 - 24 May›s 144 say›l› telgraf›n›zla bildirilen özet karar›n›z› uygulamakta acele etmemenizi dilerim. Meclisin görüﬂüne dayan›larak verilen direktifteki önemli noktalar yani maliye
ve ekonomi ve adalet ve yönetimle ilgili sorunlarda yaﬂama ve ba¤›ms›zl›k haklar›m›z› tam ve
güvenli olarak daha elde edemedi¤imize göre ödün verme konusu üzerinde fazla durmay›n›z.
8 - ‹tilâf Devletleri bize, varl›¤›m›z› ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› ilgilendiren sorunlarda ne yap›p yap›p bizim zarar›m›za önemli koﬂullar kabul ettirmeye karar vermedikçe onar›mlar konusunda tak›naca¤›n›z sert durum üzerine Yunan ordusunun savaﬂmaya baﬂlamas›na ve
böylelikle hepsinin birden savaﬂa girmelerine izin veremezler. E¤er olumsuz görüﬂte direnmekteki kararlar› kesinse Yunan onar›mlar› sorununda de¤ilse ‹stanbulun boﬂalt›lmas› ya
da borçlar›n ödenece¤i para ya da adalet sorunlar› ki, bütün dünyay› ilgilendirir, o sorunlarda daha elveriﬂli bir ortam içinde bize karﬂ› ç›karlar. Ama böyle olunca da biz daha güçsüz
duruma düﬂebiliriz.
9 - Yunanl›lar›n Cumartesi günü konferanstan çekilmelerini önleyebilmek için isteklerini kabul etmek yarar›m›za de¤ildir ve böyle bir çekilmenin ‹tilâf Devletleri de onlarla
birlikte çekilmedikçe hiçbir anlam ve etkisi olamaz. E¤er konferanstan çekileceklerini bildirmenin anlam›, edimli olarak savaﬂmaya baﬂlayacaklar›n› duyurmak ise bu konuda ‹tilâf
Devletlerinden hakl› olarak sorulacak noktalar vard›r.
10 - K›saca; böyle çabuk ve ans›z›n verilen gözda¤› karﬂ›s›nda tek baﬂ›na bir sorunda
ödün vermeyi kabul etti¤imizi söylemek, bar›ﬂ› uzaklaﬂt›rmak niteli¤inde say›labilir. Tekrar
ediyorum ‹tilâf Devletlerini ana sorunlar› çözümlemeye ça¤›r›n›z Efendim.
25/5/1923
Mustafa Kemal

Bunlardan baﬂka, ‹smet Paﬂaya, zâta mahsus iﬂaretile de ayr›ca ﬂu k›sa ﬂifre telgraf› çektim:

Bunlardan baﬂka, ‹smet Paﬂaya, kiﬂiye özel olarak da ﬂu k›sa ﬂifre telgraf› çektim:

ﬁifre zatîdir.
‹smet Paﬂa Hazretlerine
25 May›s 1339
Heyeti Vekile Riyasetile Heyeti Murahhasan›n tekmil muhaberat›n› bir defa daha karﬂ›laﬂt›rarak tetkika lüzum gördüm. Baz› telgrafnamelerde, tarz› beyanda, arada sutefehhümat
var gibi bir mana istihraç ettim. Tamirat› kabul ve ademi kabulde ›srar yoktur. Bunu izah için
vaziyet ve noktai nazarlar›m hakk›nda ayr›ca mütaleat›m› arzettim. Tahassürle gözlerinden
öperim kardeﬂim.
Mustafa Kemal

ﬁifre - kiﬂiye özeldir.
‹smet Paﬂa Hazretlerine
25 May›s 1923
Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤› ile Delege Kurulun bütün yaz›ﬂmalar›n› bir dafa daha
karﬂ›laﬂt›rarak incelemeyi gerekli buldum. Kimi telgraflarda, kullan›lan sözlerden, arada
yanl›ﬂ anlaﬂ›lma var gibi bir anlam ç›kard›m. Onar›mlar› kabul etmekte ve etmemekte direnme yoktur. Bunu aç›klamak için durum ve düﬂüncelerim üzerindeki görüﬂlerimi ayr›ca
bilginize sundum. Özlemle gözlerinden öperim kardeﬂim.
Mustafa Kemal

Bu telgrafnameler muhteviyat›na nazaran, Karaa¤aca mukabil Yunan tamirat›ndan feragati esas itibarile kabul etti¤imiz sarihtir. Ancak mesaili esasiyede elzem ve hayatî addetti¤imiz hususlar›n temin edilmesi ﬂart›na da, ‹smet
Paﬂan›n nazar› dikkati celbedilmiﬂtir.

Bu telgraflarda yaz›lanlara göre, Karaa¤aca karﬂ› Yunan onar›mlar›ndan
vazgeçmeyi genel olarak kabul etti¤imiz aç›kça anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak ana
sorunlarda çok gerekli ve ölüm kal›m iﬂi sayd›¤›m›z konular›n sa¤lanmas›na
da, ‹smet Paﬂan›n dikkati çekilmiﬂtir.
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‹smet Paﬂan›n da bu iﬂ'arattan istihraç etti¤i mana ve maksat böyle olmuﬂtur.
‹smet Paﬂa, mütaleat›n›n aynen bana ibla¤›n› Rauf Beyden istida etti¤i 24
May›s 1339 tarihinde, do¤rudan do¤ruya bana hitaben de bir telgraf çekmiﬂ.. 24
May›sta çekilmiﬂ olan bu telgraf›, ben, 26 May›sta ald›m. Telgraf hariciye ﬂifresile gelmiﬂ ve Rauf Bey taraf›ndan görüldükten sonra bana gönderilmiﬂti. Halbuki bu telgrafname müfad›, Rauf Beyden nevama ﬂikâyeti tazammun ediyordu. ‹smet Paﬂan›n telgraf› ﬂudur:

‹smet Paﬂan›n da bu bildirilerden ç›kard›¤› anlam ve amaç böyle olmuﬂtur.
‹smet Paﬂa, düﬂündüklerinin oldu¤u gibi bana ulaﬂt›r›lmas›n› Rauf Beyden istedi¤i 24 May›s 1923 tarihinde, do¤rudan do¤ruya bana da bir telgraf
çekmiﬂ.. 24 May›sta çekilmiﬂ olan bu telgraf›, ben, 26 May›sta ald›m. Telgraf
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ﬂifresile gelmiﬂ ve Rauf Bey taraf›ndan görüldükten sonra
bana gönderilmiﬂti. Oysa bu telgrafda, bir bak›ma Rauf Beyden yak›n›l›yordu. ‹smet Paﬂan›n telgraf› ﬂudur:

Adet 145 24 May›s 1339
Lozan keﬂidesi 26 May›s 1339 vürudu
Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Vaziyet hakk›nda Heyeti Vekile Riyasetine mufassal rapor takdim ettim. Hükûmetle
aram›zda ihtilâf› esasi vard›r. Mutabakat olmazsa avdet mecburiyet ve karar›nday›m. Raporumun Zat› Riyasetpenahilerine ibla¤›n› tasrih ve istida eyledim. Konferans son günlerinde
ve vaziyet teahhura gayr›mütehammil andad›r. Kanaatime göre sulh, serdetti¤im nikat› nazar
dahilinde kabili temindir. Zât› Riyasetpenahilerinin bu fevkalâde zamanda vaziyeti umumîyeyi yak›ndan takip buyurmalar› müsterhamd›r.
‹smet
Di¤erlerinden bir gün teahhurla gelen bu telgraf aynen Gazi Paﬂa Hazretlerine arzedilecektir.
26/5/1339
Hüseyin Rauf

Lozan
24 May›s 1923 çekiliﬂi
26 May›s 1923 geliﬂi
Say› 145
Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Durumla ilgili olarak Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›na ayr›nt›l› rapor verdim. Hükûmetle aram›zda köklü anlaﬂmazl›k vard›r. Uzlaﬂma olmazsa dönmek zorunda ve karar›nday›m.
Raporumun Yüksek Baﬂkanl›¤›n›za ulaﬂt›r›lmas›n› aç›k olarak istedim. Konferans son günlerindedir ve durum geciktirmeye elveriﬂli de¤ildir. Kan›ma göre bar›ﬂ ileri sürdü¤üm görüﬂ
çerçevesi içinde sa¤lanabilir. Yüksek Baﬂkanl›¤›n›z›n bu ola¤anüstü zamanda genel durumu
yak›ndan izleminizi sayg› ile dilerim.
‹smet
Ötekilerinden bir gün gecikmeyle gelen bu telgraf oldu¤u gibi Gazi Paﬂa Hazretlerine
sunulacakt›r.
26/5/1923
Hüseyin Rauf

Ayn› günde ‹smet Paﬂaya ﬂu cevab› verdim:

Telgraf elime geçti¤i gün ‹smet Paﬂaya ﬂu karﬂ›l›¤› verdim:

ﬁifre: Makine baﬂ›nda
‹smet Paﬂa Hazretlerine
Ankara, 26/5/1339
24 May›s 145 numaral› ﬂifreyi 26 da ald›m. Ondan evvel muhtasar ve mufassal iki ﬂifre
yazd›m. Vaziyeti takip ediyorum. Avdet karar›n›z›n saik› tamirat meselesinde fedakârl›k oldu¤una göre do¤ru de¤ildir. ‹ﬂ'arat›m dairesinde teﬂebbüse devam halinde daha müsait safhaya geçece¤inizi memul ederim. Heyeti Vekile ile aran›zda mahsus ihtilâf› nazar bertaraf
edilir. Gözlerinizden öperim efendim.
Gazi Mustafa Kemal

ﬁifre: Makine baﬂ›nda - ‹smet Paﬂa Hazretlerine
Ankara, 26/5/1923
24 May›s 145 say›l› ﬂifreyi 26'da ald›m. Ondan evvel k›sa ve uzun iki ﬂifre yazd›m. Durumu izliyorum. Geri dönme nedeni onar›mlar sorununda ödün vermek oldu¤una göre do¤ru de¤ildir. Bildirdiklerime göre giriﬂimlerinizi sürdürürseniz daha elveriﬂli evreye geçece¤inizi umar›m. Bakanlar Kurulu ile aran›zda sezilen görüﬂ ayr›l›¤› ortadan kald›r›l›r. Gözlerinizden öperim efendim.
Gazi Mustafa Kemal

‹smet Paﬂa, 26 May›s 1339 tarihinde, Heyeti Vekile Riyasetine yazd›¤› raporlarda, Heyeti Vekile Riyasetinin tebligat›n› ve benim telgrafnamelerim muhteviyat›n› ve Heyeti Murahhasaya verilmiﬂ olan esas talimat› nazar› dikkate ald›¤›n› ve o yolda hareket etti¤ini izahtan sonra 26 May›s günü ö¤lenden sonra
Müttefikîn murahhaslar›n›n, Yunan tamirat›na mukabil Karaa¤ac›n kabul
edilmesi hususundaki teklifini kabul etti¤ini ifade eylemiﬂ oldu¤unu ve di¤er
meseleleri birkaç gün zarf›nda intaç edebilece¤ini bildirmiﬂ..
Rauf Bey, bu raporlar› bana 27 May›s 1339 tarihinde ﬂu tezkeresine leffen
gönderdi.

‹smet Paﬂa, 26 May›s 1923 tarihinde, Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›na yazd›¤› raporlarda, Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›n›n direktiflerini ve benim telgraflar›m›n içeri¤ini ve Delege Kurula verilmiﬂ olan ana direktifi göz önünde
bulundurdu¤unu ve ona göre iﬂ yapt›¤›n› anlatt›ktan sonra 26 May›s günü ö¤leden sonra ‹tilâf Devletleri delegelerinin, Yunan onar›mlar›na karﬂ› Karaa¤ac›n kabul edilmesi konusundaki önerisini uygun buldu¤unu söylemiﬂ ve
öteki sorunlar› birkaç gün içinde sonuçland›rabilece¤ini bildirmiﬂ..
Rauf Bey, bu raporlar› bana 27 May›s 1923 tarihinde ﬂu yaz›ya iliﬂik olarak gönderdi.

154/155
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
27 May›s 1339
‹smet Paﬂa Hazretlerinden mevrut 26 May›s 1339 tarihli telgrafname sureti leffen takdimi huzuru samileri k›l›nd› Efendim.
Hariciye Vekâleti Vekili Hüseyin Rauf
‹smet Paﬂa Hazretlerine
27/5/1339
26 May›s. 151 numaraya:
Heyeti Murahhasan›n Yunan tamirat› hakk›ndaki hatt› hareketi Heyeti Vekilenin talimat›na sarahaten mugayir görülmüﬂtür. Müﬂkül vaziyette kalan Heyeti Vekile menafii milleti derpiﬂ ederek iﬂ'ar buyuruldu¤u veçhile mesaili mühimmenin üç dört gün zarf›nda intac›
hakk›ndaki kanaatin file münkalip olmas›na intizaren telâkkiyat ve mütaleat›n› tebdil etmiyecektir. Evelki telgrafta mezkûr di¤er mesaili esasiyede fedakârl›¤›n kat'iyyen mevzuubahs
olam›yaca¤› tabiîdir Efendim.
Hüseyin Rauf

154/155 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baﬂkanl›¤›na
27 May›s 1923
‹smet Paﬂa Hazretlerinden gelen 26 May›s 1923 tarihli telgraf›n örne¤i iliﬂik olarak
yüksek konumunuza sunuldu Efendim.
D›ﬂiﬂleri Bakan Vekili Hüseyin Rauf
Rauf Bey, gene o tarihte ‹smet Paﬂaya da ﬂu bildirimi yapm›ﬂ:
‹smet Paﬂa Hazretlerine
27/5/1923
26 May›s. 151 say›yle:
Delege Kurulun Yunan onar›mlar› konusundaki tutumu Bakanlar Kurulunun direktiflerine aç›kça ayk›r› görülmüﬂtür. Güç durumda kalan Bakanlar Kurulu ulus ç›karlar›n›
düﬂünerek bildirdi¤iniz gibi önemli sorunlar›n üç dört gün içinde sonuçland›r›lmas›yla ilgili
kan›n›n gerçekleﬂmesini beklerken görüﬂünü ve düﬂüncesini de¤iﬂtirmiyecektir. Önceki
telgrafta yaz›l› öbür ana sorunlarda ödün vermenin kesinlikle sözkonusu olam›yaca¤› do¤ald›r Efendim.
Hüseyin Rauf
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Rauf Bey, ayn› tarihte ‹smet Paﬂaya da ﬂu tebligatta bulunmuﬂ:

‹smet Paﬂan›n, Karaa¤aca mukabil tamirattan feragat› ifade etti¤ine dair
olan raporlar›na muttali olduktan sonra, 25 May›s 1339 tarihli ve Rauf Bey imzal› tebli¤ muhteviyat›n› tahlil ederek kendisine ﬂu telgraf› yazd›m:

‹smet Paﬂan›n, Karaa¤aca karﬂ›l›k onar›mlardan vazgeçti¤ini bildiren raporlar›n› gördükten sonra, 25 May›s 1923 tarihli ve Rauf Bey imzal› direktifte yaz›l› olanlar› aç›klayarak kendisine ﬂu telgraf› yazd›m:

‹smet Paﬂa Hazretlerine
27/5/1139
Heyeti Vekile karar›nda esasl› üç nokta vard›. Birincisi; tamirat meselesinde fedakârl›k
mühim mesaili muallâkan›n lehimize intac›na mukabil olmal›d›r. ‹kincisi, Düyuumumiye faizleri ve k›sa zamanda tahliye ve adliye formülü ve ﬂirketler tazminat› meselesi - yani on iki
milyon liran›n efrad ve tebaas› ne olursa olsun tekmil ﬂirketlere aidiyeti kabul edilerek baﬂkaca tazminat›n mevzuubahs edilmemesi - mesailinin tamirat meselesile birlikle vaz'› ve mezkûr dört meselenin lehimizde halli temin edildi¤i takdirde ancak tamiratta fedakârl›k muvaf›k olabilir. Üçüncüsü; son ve kati ﬂekilde konferansa teklifatta bulunarak cevaba intizar etmek.
Heyeti Murahhasan›n telâkkiyat ve harekât›nda Heyeti Sekilenin mütalea ve iﬂ'ar›na
mutab›k olm›yan noktalar ﬂunlard›r:
1 - Heyeti Murahhasa, yaln›z mesaili muallâkai esasiyeyi kül addetmiﬂ ve tamirat› hariç
tutmuﬂtur.
2 - ‹nk›ta›n, Yunanl›lar›n konferanstan çekilmesile ve Mudanya mukavelenamesinin
bozulmas›, Yunan ordusunun tecavüzü ile olmas›nda mahzur görerek di¤er mesailde anlaﬂmak mümkün olamazsa ink›ta›n taraf›m›zdan yap›lmas› tercih olunmuﬂtur. Bu nokta cayi teemmüldür.
3 - Yunan tamirat meselesinde fedakârl›¤› kabul ettikten sonra di¤er mesaili birkaç gün
zarf›nda neticelendirmek ﬂ›kk›n›n ihtiyar› da mühimdir. Böyle bir kanaat henüz Heyeti Vekilede tahassul etmiﬂ de¤ildir. Filhakika mesaili mühimme lehimizde olarak üç, dört gün zarf›nda intaç edilebilirse tamirat meselesinin takdiminde mutasavver mehazir bertaraf edilmiﬂ
olur. Ancak ümit besledi¤iniz mesailden sonra Muharrem Kararnamesinin teyidi meselesinin
ehemmiyeti esasiyeyi muhafaza etmekte oldu¤u beyan buyurulmaktad›r.
4 - Konferans›n, kuponlar›n tediyesi meselesi yüzünden ink›ta etmesinin dahil ve harice karﬂ› bizi daha kuvvetli bulunduraca¤› mütaleas› da ﬂayan› tamiktir.
Bu meselede bütün hariç aleyhtar›m›zd›r. Dahile izah› mahiyet tamirat meselesi kadar
sehil de¤ildir. Tamirat meselesinde haricin de bizi muhik görmesi için esbap vard›r.
5 - Mühim mesailde izk›ta›n taraf›m›zdan ika› harekât ile tev'em olmad›kça Mütelifinin
arzusuna mutab›k olur. Bu sebeple ink›ta olacaksa bunun Yunanl›lar›n tecavüzü ile olmas›
bizi mazur vaziyette gösterirdi mütaleas› vard›r.
6 - Hulâsa Heyeti Vekile ile Heyeti Murahhasa aras›ndaki ihtilâf noktalar› mühimdir.
Heyeti Vekilede emrivakiler karﬂ›s›nda b›rak›lmak endiﬂesi hâs›l olmuﬂtur. Bunun için tamirat meselesini takdim etmekten mutasavver mahzurlar› mesaili mühimmenin, iﬂ'ar buyuruldu¤u veçhile birkaç gün zarf›nda intac›na behemehal ehemmiyet vererek bertaraf edildi¤ini
irae etmek lâz›md›r ve daha ﬂimdiden bu fedakârl›¤›n mesaili sairenin süratle ve lehimizde
hallolunaca¤› mevaidine mukabil oldu¤unu ciddî olarak icab edenlere mevzuubahs etmek ve
en nihayet ink›ta mukadderse onlar›n müsebbip ve mütecaviz görünecekleri zeminde vukuunu temin eylemek lâz›md›r.
7 - Bugünlerde en nazik tebeddülat› ve bilhassa fedakârl›ktan sonra Müteliflerde hâs›l
olan zihniyeti bildiriniz. Çünkü bizi tehdit ile muvaffak olmaktan mütehass›l yeni ümitlerden
bihakk›n endiﬂe ediliyor Efendim.
Gazi Mustafa Kemal

‹smet Paﬂa Hazretlerine
27/5/1923
Bakanlar Kurulu karar›nda üç ana nokta vard›. Birincisi; onar›mlar konusunda ödün
verme iﬂi ancak ask›daki önemli sorunlar›n yarar›m›za sonuçlanmas›na karﬂ›l›k olarak yap›lmaklad›r. ‹kincisi, Kamu borçlar›n›n faizleri ve k›sa zamanda ülkeyi boﬂaltmalar› ve adalet iﬂleriyle ilgili yöntem ve ﬂirketler tazminat› sorunu yani oniki milyon liran›n kiﬂileri ve
uyruklar› ne olursa olsun tekmil ﬂirketlerin oldu¤u kabul edilerek baﬂkaca tazminat›n sözkonusu edilmemesi sorunlar›n onar›mlar sorunuyla birlikte ele al›nmas› ve ancak bu dört
sorunun yarar›m›za çözümlenmesi sa¤lan›rsa onar›mlar konusunda ödün vermek uygun
olabilir. Üçüncüsü; son ve kesin olarak konferansa öneride bulunup karﬂ›l›¤›n› beklemek.
Delege Kurulun anlay›ﬂ tutumunda Bakanlar Kurulunun düﬂünce ve bildirimlerine
uymayan noktalar ﬂunlard›r:
1 - Delege Kurul, yaln›z ask›daki ana sorunlar› bir bütün saym›ﬂ ve onar›mlar› bunlar›n d›ﬂ›nda tutmuﬂtur.
2 - Görüﬂmelerin, kesilmesinin Yunanl›lar›n konferanstan çekilmesiyle kesilmesi ve
Mudanya anlaﬂmas›n›n bozulmas›, Yunan ordusunun sald›r›s› sonucu olmas›nda sak›nca görerek, öteki sorunlarda anlaﬂ›lamazsa, görüﬂmelerin bizim taraf›m›zdan kesilmesi ye¤lenmiﬂtir. Bu nokta düﬂünülmeye de¤er.
3 - Yunan onar›mlar› sorununda ödün vermeyi kabul ettikten sonra öteki sorunlar›
birkaç gün içinde sonuçland›rmak yolunun tutulmas› da önemlidir. Bakanlar kurulu daha
böyle bir kan›ya varm›ﬂ de¤ildir. Gerçekten önemli sorunlar yarar›m›za olarak üç, dört gün
içinde sonuçland›r›labilirse onar›mlar konusunun öne al›nmas›nda düﬂünülen sak›ncalar giderilmiﬂ olur. Ancak umut ba¤lad›¤›n›z sorunlardan sonra Muharrem Kararnamesinin yürürlükte oldu¤unun belirtilmesi iﬂinin büyük önemini korumakta oldu¤unu bildirmektesiniz.
4 - Konferans›n, kuponlar›n ödenmesi sorunu yüzünden kesilmesinin içeriye ve d›ﬂar›ya karﬂ› bizi daha kuvvetli bulunduraca¤› düﬂüncesi de derinine incelenmeye de¤er.
Bu konuda bütün yabanc›lar bize karﬂ›d›r. ‹ﬂin içyüzünü içeride anlatmak onar›mlar
konusu kadar kolay de¤ildir. Onar›mlar konusunda yabanc›lar›n da bizi hakl› bulmalar› için
nedenler vard›r.
5 - Önemli konularda konferans›n kesilmesine bizim yol açmam›z, karﬂ› davran›ﬂlarla
koﬂut olmad›kça ‹tilâf Devletlerinin iste¤ine uygun olur. Bu nedenle kesilme olacaksa bunun Yunanl›lar›n sald›r›s› ile olmas› bizi hakl› durumda gösterirdi düﬂüncesi vard›r.
6 - K›sacas› Bakanlar Kurulu ile Delege Kurul aras›ndaki anlaﬂmazl›k noktalar› önemlidir. Bakanlar Kurulunda oldu bittiler karﬂ›s›nda b›rak›lmak kayg›s› do¤muﬂtur. Bunun için
onar›mlar sorununu öne almakta düﬂünülen sak›ncalar› önemli sorunlar›n, bildirdi¤iniz gibi birkaç gün içinde sonuçland›r›lmas›na kesinlikle önem vererek, giderildi¤ini göstermek
gerekir ve daha ﬂimdiden bu ödün vermenin öteki sorunlar›n h›zla ve yarar›m›za olarak çözümlenece¤i için söz verilmesi karﬂ›l›¤›nda yap›ld›¤›n› kesin olarak gerekenlere söylemek ve
en sonunda kesilme kaç›n›lmaz olursa onlar› suçlu ve sald›rgan gösterecek biçimde olmas›n› sa¤lamak gerekir.
7 - Bugünlerde meydana gelecek en küçük de¤iﬂiklikleri ve özellikle ödünden sonra
‹tilâf Devletlerinde beliren düﬂünceyi bildiriniz. Çünkü bize gözda¤› vererek baﬂar›l› olmaktan do¤acak yeni umutlar›ndan hakl› olarak kayg› duyuluyor Efendim.
Gazi Mustafa Kemal

‹smet Paﬂa, 28 May›s 1339 tarihinde Rauf Beye yazd›¤› telgrafta, diyor ki,
"Usulde, yani bir meseleyi evvel veya sonra mevzuubahs etmek gibi esas direktife de¤il tarz› tatbikata müteallik aram›zda fark hâs›l olmuﬂtur. Yunan tamirat›
meselesi henüz tasdik› kat’iye iktiran etmedi¤i gibi mesaili sairei esasiye de müteak›ben mevzuubahs olaca¤›ndan Cuma ve Cumartesiye kadar bütün mesailde
konferans›n ﬂekli kat’îsi anlaﬂ›laca¤› zannolunmaktad›r. Yunan tamirat› hususundaki fedakârl›¤›, bize taallûk eden mesaili malîye ve iktisadîyede ayn› mülâ-

‹smet Paﬂa, 28 May›s 1923 tarihinde, Rauf Beye yazd›¤› telgrafta, diyor ki,
"yöntemde, yani bir sorunu önce ya da sonra sözkonusu etmek gibi ana direktif
üzerinde de¤il de uygulama biçimiyle ilgili olarak aram›zda ayr›l›k belirmiﬂtir.
Yunan onar›mlar› sorunu daha kesin olarak onaylanmad›¤› gibi öbür ana sorunlar da bundan sonra görüﬂülece¤i için Cuma ve Cumartesiye kadar bütün sorun-
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hazat›n nazar› dikkate al›naca¤› kaydile yapt›¤›m›z› söylemiﬂtim. Binaenaleyh
e¤er mesailde anlaﬂamaz isek Yunan tamirat› da ittihaz edece¤imiz umumî karara tâbi olur."
"Esas talimatlara riayetten baﬂka, nagehzuhûr talimatlara, nihayet mesaili
muhtelifenin tarz› idare ve tatbik›nda tayin buyurulacak kat’î hareketlere, talimat› mühimmelere e¤er kâmilen ve harfiyen riayet edemedi¤imiz kabul buyuruluyorsa bunu arzu etmedi¤imizden de¤il fakat cidden, maddeten mümkün
olmad›¤›ndand›r.
Acizleri, aram›zdaki bu ihtilâf› nazar› vak›t ve zaman›nda görmüﬂ ve vaz›han ifadesini istirham etmiﬂ idim. Henüz hiçbir ﬂey imza edilmemiﬂ, hiçbir taahhüt al›nmam›ﬂt›r. E¤er bu tarz› hareketimiz hatal› ad buyuruluyorsa an›n telâkkiye göre tashihi imkân› mevcuttur.
Has›l› sulh meselesinin yüzde doksan beﬂi hallolunmuﬂtur. Benden sonra
deruhde buyuracak zat için müﬂkülât› mahdut ve basittir.
Di¤er taraftan, e¤er sulh mukadder de¤il de, ink›ta olacaksa bizim hatt›
hareketimiz bu ink›ta› daha gayr›müsait ﬂekle ilka etmiyecektir. Herhalde emir
ve karar Heyeti Vekilenin ve Zât› Riyasetpenahilerinindir."
‹smet Paﬂa ayn› günde bana da cevap verdi. Aynen arzedeyim.
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Lozan 28/5/1339 - keﬂidesi 29/5/1339 vürudu
‹cra Vekilleri Heyeti Riyasetine
Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine.
Vaziyet Heyeti Vekile raporundan malûmdur. Hergün birer meseleyi olmak üzere mesaili esasiyeyi müteak›p günlerde müzakere edece¤iz. Bittabi Yunan tamirat›n› bütün mesaili muallâkan›n hallinde daimî bir silâh olarak kullanaca¤›z. Bu imkân› muhafaza ettik. Yunan tamirat› meselesini tasfiye ettikten sonra di¤erlerinde bizi tehditle bir netice istihsali
ümidi hâs›l olmad›; bilâkis bir vas›tai tehdit ortadan kalkt›. Vaziyette sükûnet hâs›l oldu.
E¤er evvel ve âhir ink›ta olursa ya Yunan ordusu kendisi için bir sebebi mahsus bulunmad›¤›ndan hareket etmiyecek veyahut di¤erlerile beraber ve onlar›n davas› için ilerledi¤ini izhar ve ispat edece¤iz. Her iki hal dahi Yunan ordusile tamirat behanesile musademeye baﬂlamak vaziyetinden maddeten ve manen akdem ve müreccah görülmüﬂtür. Heyeti Vekileyi
emrivakiler karﬂ›s›nda b›rakmak endiﬂesine mahal olmay›p tarz› hareketimiz vaziyeti umumîyenin mütaleas›na göre usulü tatbikatta ihtilâf addolunabilir. Maahaza bu ihtilâf› da arzetmiﬂtim. Mesaili esasîyenin heyeti umumîyesinin birkaç güne kadar mütalea olunabilece¤i maruzdur.
‹smet

‹smet Paﬂaya ﬂu cevab› verdim:
‹smet Paﬂa Hazretlerine
29/5/1339
Sulh mesailinin azamî derecede halledilmiﬂ oldu¤u hakk›ndaki iﬂ'ar› devletleri ﬂayan›
memnuniyettir. Birkaç gün zarf›nda takdirleri veçhile vaziyetin tayinine muvaffak olursan›z
çok müsterih olaca¤›z. Muvaffak olman›z› temenni ederim. Fevzi Paﬂa Hazretleri de Ankaradad›r. Vaziyetin tayinine kadar burada bulunacakt›r. Gözlerinizden öperim.
Mustafa Kemal

‹smet Paﬂa, bu telgraf›mdan sonra mesaisine devam etti. Rauf Beyin ve
Heyeti Vekilenin de, bu mesele etraf›nda daha ziyade ›srar göstermesine mâni
oldum.
Bir aya karip bir zaman tarafeyn sükûnetini muhafaza eder göründü. Bu
müddet zarf›nda ‹smet Paﬂa muhtelif meselelere dair Heyeti Vekile riyasetinden, noktai nazarlar soruyordu.
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larda konferas›n kesin tutumunun anlaﬂ›laca¤› san›lmaktad›r. Yunan onar›mlar› konusundaki ödünleri, bizi ilgilendiren maliye ve ekonomi sorunlar›nda
da yarar›m›za davran›laca¤› koﬂulu ile verdi¤imizi söylemiﬂtim. Bu duruma
göre o sorunlarda anlaﬂamaz isek Yunan onar›mlar› da verece¤imiz genel karara ba¤l› olur."
"E¤er ana direktiflere uymakla birlikte, beklenmedik direktiflere ve bir
de çeﬂitli iﬂlerin yönetilip uygulanmas› biçimleri konusunda saptanacak kesin
tutumlara, önemli direktiflere bütünüyle ve harfi harfi uyamad›¤›m›z düﬂünülüyorsa bu istemedi¤imizden de¤il ama gerçekten, uyma yolu bulunamad›¤›ndand›r.
Ben, aram›zdaki bu görüﬂ ayr›l›¤›n› vak›t ve zaman›nda görmüﬂ ve aç›kça ortaya konmas›n› rica etmiﬂ idim. Daha hiçbir ﬂey imza edilmemiﬂ, hiçbir
yüklenim al›nmam›ﬂt›r. E¤er bu davran›ﬂ›m›z› yanl›ﬂ say›yorsan›z bunun görüﬂünüze uygun biçimde düzeltilmesi olas›d›r.
K›sacas› bar›ﬂ sorununun yüzde doksan beﬂi çözümlenmiﬂtir. Benden
sonra görevi üzerine alacak olan kiﬂi için güçlükler az ve iﬂ kolayd›r.
Öte yandan, bar›ﬂ yap›lamaz da, görüﬂmeler kesilirse bizim tutumumuz
bu kesilmeyi daha elveriﬂsiz k›lmayacakt›r. Her durumda emir ve karar verecek olan Bakanlar Kurulumuz ve Yüksek Baﬂkanl›¤›n›zd›r."
‹smet Paﬂa o gün bana da karﬂ›l›k verdi. Oldu¤u gibi bilginize sunay›m.
1/1016 Lozan

28/5/1923 çekiliﬂi
29/5/1923 geliﬂi
Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›na
Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine.
Durumu Bakanlar Kuruluna verdi¤im raporumdan ö¤renmiﬂsinizdir. Hergün birer sorun olmak üzere ana sorunlar› önümüzdeki günlerde görüﬂece¤iz. Elbette Yunan onar›mlar›n› ask›da bulunan bütün sorunlar›n çözümlenmesinde hep bir silâh olarak kullanaca¤›z.
Bu olana¤› elde tuttuk. Yunan onar›mlar› sorununu çözümledikten sonra öbürlerinde bize
gözda¤› vererek bir sonuç alma umuduna kap›lanlar ç›kmad›; tersine bir gözda¤› verme arac› ortadan kalkt›. Durum yat›ﬂt›. E¤er eninde sonunda görüﬂmeler kesilirse Yunan ordusu
kendisi özel bir neden olmad›¤› için sald›r›ya geçmeyecek ya da öbürleriyle birlikte ve onlar›n istekleri u¤runa sald›r›ya geçti¤ini belirtip kan›tlayaca¤›z. Her iki durum da, nesnel ve
tinsel aç›dan, Yunan ordusile onar›mlar iﬂi yüzünden çarp›ﬂmaya baﬂlamaktan üstün ve ye¤
görülmüﬂtür.
Bakanlar Kurulunu olup bittiler karﬂ›s›nda b›rakmak kayg›s› yersiz olup tutumumuz
genel duruma göre düﬂünülürse anlaﬂmazl›¤›n uygulama yönteminden ç›kt›¤› kan›s›na var›labilir. Bununla beraber bu anlaﬂmazl›¤› da daha önce bilginize sunmuﬂtum. Bütün ana sorunlar›n birkaç güne kadar görüﬂülebilece¤ini bilginize sunar›m.
‹smet

‹smet Paﬂaya ﬂu karﬂ›l›¤› verdim:
‹smet Paﬂa Hazretlerine
29/5/1923
Bar›ﬂ sorununun büyük ölçüde çözümlenmiﬂ oldu¤u yolundaki yüksek bildiriminiz sevindiricidir. Birkaç gün içinde kestirdi¤iniz gibi durumu ayd›nlatmay› baﬂar›rsan›z içimiz
çok rahatl›yacak. Baﬂar›l› olman›z› dilerim. Fevzi Paﬂa Hazretleri de Ankaradad›r. Durum
ayd›nlanana kadar burada bulunacakt›r. Gözlerinizden öperim.
Mustafa Kemal

‹smet Paﬂa, bu telgraf›mdan sonra görevinden ayr›lmad›. Rauf Beyin ve
Bakanlar Kurulunun da, bu konu üzerinde daha çok durmalar›n› önledim.
Bir aya yak›n bir süre iki taraf yat›ﬂm›ﬂ göründü. Bu süre içinde ‹smet Paﬂa çeﬂitli sorunlar üzerine Bakanlar Kurulu baﬂkanl›¤›ndan, görüﬂ soruyordu.
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Kuponlar
Kuponlar ve imtiyazat hakk›nda aralar›nda geçen bir muhabere yeniden
ve imtiyazat
tarafeyni
asabiyete sevketmiﬂ..
hakk›ndaki
‹smet Paﬂan›n 26 Haziran 1339 tarihinde Rauf Beyin bir iﬂ'ar›na verdi¤i
munaberat
iki taraf›
cevapta ﬂu cümleler vard›:
yeniden
Kuponlar hallolunmadan imtiyazat mesailinin halline girmiyece¤iz. Zaten vazetti¤imiz
asabiyete
sual, kuponlar hallolunduktan sonra ittihaz edece¤imiz hatt› hareket hakk›nda talimat almak
sevk etti
zemininde idi. Hükûmet bu ciheti meskût b›rak›yor. Konferans müzakerat›nda Heyeti Mu-

Kuponlar ve ayr›cal›klara iliﬂkin olarak aralar›nda geçen bir yaz›ﬂma iki
taraf› yeniden sinirlendirmiﬂ..
‹smet Paﬂan›n 26 Haziran 1923 tarihinde Rauf Beyin bir bildirimine verdi¤i karﬂ›l›kta ﬂu cümleler vard›:

rahhasan›n talimat› esasiyeler kuyudundan baﬂka olarak bütün hatt› hareketinin bütün teferruatile Ankaradan idaresi arzu ve temayülü, müzakerat›n memleket için en faideli bir surette idaresini ve hay›rl› sulhe varmak iktidar›n› Heyeti Murahhasadan selbetmektedir. Hükûmetçe tercih buyurulan bu ﬂeklin 93 seferinin saraydan idaresinden fark› yoktur.
Bize karﬂ› ademi itimat ve ademi kifayetimiz hakk›nda mütemadiyen izhar buyurulan
kanaat devam ettikçe bizim vas›tam›zla sulh akti ihtimal haricindedir.
Hükûmetin nikat› nazar›n› aynen ‹tilâf Devletlerine kabul ettirmek kanaatinde olan bir
heyetin ve bittabi zat› valâlarile hasbettaallûk Maliye Vekili Beyefendinin bizzat deruhdei
mes’uliyet ve konferansa hareket buyurmalar›n› rica ediyoruz.

lege Kurulun - ana direktiflerin getirdi¤i s›n›rlamalardan baﬂka bir de - bütün davran›ﬂlar›n› en ince ayr›nt›lara kadar Ankaradan yönetme istek ve e¤ilimi, görüﬂmelerin ülke için en
yararl› bir biçimde yürütmesini ve mutlu bar›ﬂa varabilmesini önlemektedir. Hükûmetçe
ye¤ görülen bu tutumun 93 seferinin* saraydan yönetilmesinden ayr›l›¤› yoktur.
Bize karﬂ› güvensizlik ve yetersizli¤imiz üzerine olan ve arkas› kesilmeyen tekrarlanan
inanç sürdükçe bizim arac›l›¤›m›zla bar›ﬂ yapmak olanak d›ﬂ›d›r.
Hükûmetin görüﬂlerini oldu¤u gibi ‹tilâf Devletlerine kabul ettirmek düﬂüncesinde
olan bir kurulun ve do¤al olarak yüksek kiﬂili¤iniz ile ilgisinden ötürü Maliye Bakan› Beyefendinin sorumlulu¤u kendiniz yüklenerek konferansa gelmenizi rica ediyoruz.

Maliye Vekili, Hasan Fehmi Bey idi. Bu telgrafa muttali oldum ve Rauf
Bey taraf›ndan cevap verdirdim. ‹smet Paﬂaya da bunu yazd›m:

Maliye Bakan›, Hasan Fehmi Bey idi. Bu telgraf› okudum ve Rauf Bey
taraf›ndan karﬂ›l›k verdirdim. ‹smet Paﬂaya da bunu yazd›m:

Rauf Beyin
aradaki ihtilâf› nazar›
kendisi ile
‹smet Paﬂa
aras›nda
baﬂl›baﬂ›na
bir mesele
addetmesi
do¤ru de¤ildir

Kuponlar
ve ayr›cal›klara iliﬂkin yaz›ﬂmalar iki
Kuponlar sorunu çözümlenmeden ayr›cal›klar sorunlar›n› ele almayaca¤›z. Gerçekten taraf› yenisorumuzda istedi¤imiz, kuponlar sorunu çözümlendikten sonra tutumumuzun ne olaca¤› den sinirkonusunda direktif almakt›. Hükûmet bu konuda susuyor. Konferans görüﬂmelerinde De- lendirdi

Zata mahsustur
‹smet Paﬂa Hazretlerine
26/6/1339
26/6/1339 cevabî telgrafnamenizi okudum. Çok asabi bir halde yaz›lm›ﬂt›r. Bunu istilzam edecek hiçbir his, fikir ve muamele yoktur. Sizi haks›z buldum. ‹çinde bulundu¤unuz
müﬂkülât ve mihnet takdir edilmektedir. Bundan sonra ihtimal daha da tezayüt edecektir. Ankarada de¤il orada hergün bir hile ihdas edenler amili infialdir. Metanetle ve çok so¤ukkanl›l›kla mesainizi hüsnü intaca himmet buyurunuz. Arada suitefehhümü mucip hiçbir husus
görmüyorum. Sahai faaliyetiniz mahdut de¤ildir. Fakat mesai dairesi mahdut ve en mühim
mesaile inhisar etti¤i için tabiaten vaziyet s›k›nt›l› olmuﬂtur. Gözlerinizden öperim.
Gazi Mustafa Kemal

Kiﬂiye özeldir
‹smet Paﬂa Hazretlerine
26/6/1923
26/6/1923 karﬂ›l›k telgraf›n›z› okudum. Çok sinirli olarak yaz›lm›ﬂt›r. Bunu gerektirecek
hiçbir duygu, düﬂünce ve iﬂlem yoktur. Sizi haks›z buldum. ‹çinde bulundu¤unuz güçlükler
ve s›k›nt›lar bilinmektedir. Bundan sonra belki daha da artacakt›r. Bu k›zg›nl›¤› yaratanlar
Ankarada de¤il orada hergün bir hile yapanlard›r. Y›lmadan ve çok so¤ukkanl›l›kla iﬂinizi
mutluca sonuçland›rma büyüklü¤ünü gösteriniz. Arada yanl›ﬂ anlamay› gerektiren hiçbir ﬂey
görmüyorum. Çal›ﬂma alan›n›z s›n›rl› de¤ildir. Ama çal›ﬂma çevresi s›n›rl› oldu¤u ve yaln›z
ve önemli sorunlar için do¤al olarak durum s›k›nt›l› olmuﬂtur. Gözlerinizden öperim.
Gazi Mustafa Kemal

Muhterem Efendiler, görülüyor ki, ‹smet Paﬂa ile olan muhaberat›mda,
onu rencide edebilecek tarz› iﬂ'arat da vard›r. Nihayete kadar da buna mümasil ciddî tebligat›m olmuﬂtur. ‹smet Paﬂan›n da, bana ayn› tarzda iﬂ'arlar› vukubulmuﬂtur.
Heyeti Vekile kararlar›nda benim de noktai nazarlar›m münderiç oldu¤unu
da, ‹smet Paﬂaya, icap ettikçe bildiriyordum. Buna nazaran, ‹smet Paﬂan›n Heyeti Vekile Riyasetine hitaben vukubulmuﬂ olan baz› ﬂikâyetleri, yaln›z Rauf Beyin ﬂahs›na ait telâkki edilemezdi. Bütün vekillere ait ve hatta bana da ﬂamil idi.
Rauf Beyin, bu ihtilâf› nazar›, kendisi ile ‹smet Paﬂa aras›nda baﬂl›baﬂ›na
bir mesele addetmesi ve addettirmeye kalk›ﬂmas› do¤ru de¤ildir. Her vaziyette,
her meselede talimat verenle o talimat›, uzakta ve bilhassa talimat verenin temasta bulunmad›¤› ﬂerait içinde tatbik eden aras›nda ihtilâf› nazar olabilir.
Maksad› aslî mahfuz kalmak ﬂartile vaziyet, hal ve icaba göre idare olunur.
‹smet Paﬂan›n, vaziyetin takibi hususunda benim nazar› dikkatimi celbetmesi de mazur görülmek lâz›md›r. Çünkü mesele hakikaten ciddî ve hayatî idi.
Nihayet, Frendiler, Temmuz evas›t›nda konferans hitam buldu. ‹smet Paﬂa,
sulh muahedenamesini imzadan evvel Heyeti Vekile Reisi Rauf Beye, konferans›n hitam buldu¤unu ve mesailin tarz› hallini bildirmiﬂ.. Rauf Bey müsbet veya
menfi hiçbir cevap vermemiﬂ.. ‹smet Paﬂa, intizar içinde geçirdi¤i bugünlerde
çok muztarip olmuﬂ.. Hükûmetin hiçbir cevap vermeyiﬂini, Ankarada bir tereddüdün hükümferma oldu¤una atfetmiﬂ.. Rauf Beye yazd›¤›ndan üç gün sonra 18

Muhterem Efendiler, görülüyor ki, ‹smet Paﬂa ile olan yaz›ﬂmalar›mda,
onu incitebilecek sözler de vard›r. Sonuna kadar da buna benzer sert bildirimlerim olmuﬂtur. ‹smet Paﬂan›n da, bana böyle yazd›¤› olmuﬂtur.
Bakanlar Kurulu kararlar›n›n benim de görüﬂlerimi kapsad›¤›n›, ‹smet
Paﬂaya, gerektikçe bildiriyordum. Buna göre, ‹smet Paﬂan›n Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›na karﬂ› yap›lm›ﬂ olan kimi yak›nmalar›, yaln›z Rauf Beyin kendisi ile ilgili say›lamazd›. Bütün bakanlarla ilgili ve dahas› bana da dokunuyordu.
Rauf Beyin, bu görüﬂ ayr›l›¤›n›, kendisi ile ‹smet Paﬂa aras›nda baﬂl›baﬂ›na bir sorun saymas› ve sayd›rtmaya kalk›ﬂmas› do¤ru de¤ildir. Her durumda,
her sorunda direktif verenle o direktifi, uzakta ve özellikle direktifi verenin
yak›ndan bilmedi¤i koﬂullar içinde uygulayan aras›nda görüﬂ ayr›l›¤› olabilir.
Temel amaç sakl› kalmak koﬂuluyla iﬂ, duruma ve gere¤ine göre yürütülür.
‹smet Paﬂan›n, durumun izlenmesi konusunda benim dikkatimi çekmesi
de hakl› görülmek gereklidir. Çünkü sorun gerçekten önemli ve ölüm kal›m
sorunu niteli¤indeydi.
En sonunda, Efendiler, Temmuz ortalar›nda konferans sona erdi. ‹smet Paﬂa, bar›ﬂ antlaﬂmas›n› imzalamadan önce Bakanlar Kurulu Baﬂkan› Rauf Beye,
konferans›n sona erdi¤ini ve sorunlar›n nas›l çözüme ba¤land›¤›n› bildirmiﬂ..
Rauf Bey olumlu ya da olumsuz hiçbir karﬂ›l›k vermemiﬂ......‹smet Paﬂa, beklemekle geçirdi¤i bugünlerde çok üzülmüﬂ......Hükûmetin hiçbir karﬂ›l›k vermeyi-
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Rauf Beyin
aradaki görüﬂ ayr›l›¤›n› kendisi
ile ‹smet
Paﬂa aras›nda baﬂl›baﬂ›na bir
sorun saymas› do¤ru
de¤ildir

Rauf Bey,
müzakerat›
bitirip sulhu
haz›rlayan
‹smet Paﬂan›n netice
hakk›nda
hükûmetin
fikrini soran telgraf›na cevap
vermemiﬂti

Temmuz 1339 tarihinde bana da keyfiyeti iﬂ'ar etti. Telgrafanemesinde hükûmetin mucibi tereddüdü olabilece¤ini tahmin etti¤i noktalar› birer, birer tadat
ve tavzih ettikten sonra, ﬂu sözlerle mütalealar›na hitam veriyordu;
"E¤er hükûmet kabul etti¤imiz ﬂeyin kat'iyyen reddinde musir ise, bunu bizim yapmakl›¤›m›za imkân yoktur. Düﬂüne, düﬂüne benim buldu¤um yol ‹stanbuldaki komiserlere, tebligat yap›p; imza salâhiyetini bizden nezetmektir. Bu hal de, gerçi bizim için küreiarz üzerinde görülmemiﬂ bir iskandal olur. Fakat menafii âliyei vatan ﬂahsî düﬂüncelerin fevkinde oldu¤undan Hükûmeti Millîye kanaatini tatbik eder. Hükûmetten teﬂekkür beklemiyoruz. Muhasebei amalimiz millete ve tarihe mevdudur."

Efendiler, ‹smet Paﬂan›n takip ve intaç etti¤i iﬂin nekadar mühim oldu¤u
izahtan müsta¤nidir. Bu iﬂin intaç olundu¤u, son günün, imza gününün geldi¤i iﬂ'ar›na, tehalükle bir cevap verilece¤ini kabul etmek tabiîdir. Ankara ile Lozan aras›nda, bir günde, iki günde muhabere mümkündü. Üç gün geçti¤i halde, hiçbir cevap verilmemiﬂ olmas›, en basit telâkkiye göre, Heyeti Vekile Reisinin iﬂi müsamaha ve lâkaydî ile karﬂ›lad›¤›na delâlet eder. Yap›lan iﬂin hükûmetçe noksan görülerek reddi cihetine gidilmek istendi¤i ve bundaki tereddütten dolay› cevap verilememekte oldu¤u zehab›na da düﬂülebilir. Bu takdirde iﬂi
ikmal için, büyük ve tarihî mes'uliyet alt›nda imza kullanacak olan zat›n, maruz kalaca¤› vaziyetin nekadar müﬂkül olaca¤› düﬂünülürse, ‹smet Paﬂan›n muazzep ve muztarip olmas›n› hakl› görmek lâz›mgelir.
‹smet Paﬂan›n telgraf›na, hemen ﬂu cevab› verdim:

‹smet Paﬂa‹smet Paﬂa Hazretlerine
Ankara, 19/7/1339
ya sulhu
18 Temmuz 1339 tarihli telgrafnamenizi ald›m. Hiç kimsede tereddüt yoktur. ‹hraz eyimzalamas›n› bildirdim ledi¤iniz muvaffak›yeti en har ve samimî hissiyat›m›zla tebrik etmek için usulen vaz'› imza

olundu¤unun iﬂ'ar›na muntaz›r›z kardeﬂim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Baﬂkumandan Gazi Mustafa Kemal
‹smet Paﬂan›n çekti¤i
›st›rap

‹smet Paﬂa, bu telgraf›ma cevap verdi.
‹smet Paﬂan›n ›st›rab›n›n derecesini gösteren bu cevab›, ayn› zamanda,
saffet ve samimiyetine ve bilhassa tevazzuuna da k›ymetli bir vesika oldu¤u için
aynen arzediyorum:
Adet 338
Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Lozan, 20 Temmuz 1339
"Her dar zaman›mda H›z›r gibi yetiﬂirsin. Dört beﬂ gündür çekti¤im azab› tasavvur et.
Büyük iﬂler yapm›ﬂ ve yapt›rm›ﬂ adams›n. Sana merbutiyetim bir kat daha artm›ﬂt›r. Gözlerinden öperim pek sevgili kardeﬂim, aziz ﬁefim."
‹smet

ﬂini, Ankaran›n karars›zl›k içinde olmas›na yormuﬂ.....Rauf Beye yazd›¤›ndan
üç gün sonra 18 Temmuz 1923 tarihinde bana da durumu bildirdi. Telgraf›nda hükûmeti karars›zl›¤a düﬂürebilece¤ini kestirdi¤i noktalar› birer, birer say›p aç›klad›ktan sonra, sözlerini ﬂöyle bitiriyordu;
E¤er hükûmet kabul etti¤imiz ﬂeyi kesinlikle geri çevirmekte direniyorsa, bunu biz yapamay›z. Düﬂüne, düﬂüne benim buldu¤um yol imza yetkisini bizden almak ve ‹stanbuldaki komiserlere, bildirmektir. Bu durum da, bizim için dünyada görülmemiﬂ bir skandal olursa da vatan›n yüksek yararlar› kiﬂisel düﬂüncelere üstün oldu¤undan Ulusal Hükûmet iﬂi
kendi görüﬂüne göre yürütür. Hükûmetten teﬂekkür beklemiyoruz. Yapt›klar›m›z› ölçüp
biçmek millete ve tarihe b›rak›lm›ﬂt›r.

Efendiler, ‹smet Paﬂan›n yürütüp sonuçland›rd›¤› iﬂin nekadar önemli oldu¤unu ayr›ca aç›klamak gerekmez. Bu iﬂin bitirildi¤i, son günün, imza gününün geldi¤ini bildiren telgrafa sevinçle hemen bir karﬂ›l›k verilece¤ini beklemek do¤ald›r. Ankara ile Lozan aras›nda, bir günde, iki günde haberleﬂilebilirdi. Üç gün geçti¤i halde, hiçbir karﬂ›l›k verilmemiﬂ olmas›, en yal›n anlay›ﬂa
göre, Bakanlar Kurulu Baﬂkan›n›n iﬂi savsaklamayla ve ilgisizlikle karﬂ›lad›¤›n› gösterir. Yap›lan iﬂin hükûmetçe yetersiz görülerek kabul edilmemek istendi¤i ve bundaki duraksama nedeniyle karﬂ›l›k verilememekte oldu¤u da san›labilir. Böyle bir durumda iﬂi bitirmek için, büyük ve tarihsel sorumluluk alt›nda imza kullanacak olan kiﬂinin, karﬂ›laﬂaca¤› durumun nekadar zor olaca¤› düﬂünülürse, ‹smet Paﬂan›n üzüntü ve ac› duymas›n› hakl› görmek gerekir.
‹smet Paﬂan›n telgraf›na, hemen ﬂu karﬂ›l›¤› verdim:

‹smet Paﬂaya bar›ﬂ
‹smet Paﬂa Hazretlerine
Ankara, 19/7/1923 antlaﬂmas›18 Temmuz 1923 tarihli telgraf›n›z› ald›m. Hiç kimse karars›z de¤ildir. Elde etti¤iniz n› imzalabaﬂar›y› en s›cak ve içten duygular›m›zla kutlamak için yöntem uyar›nca imzaland›¤›n›n bil- mas›n› bildirdim
dirilmesini beklemekteyiz kardeﬂim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› Baﬂkomutan Gazi Mustafa Kemal

‹smet Paﬂa, bu telgraf›ma karﬂ›l›k verdi.
‹smet Paﬂan›n ne kadar üzüntü çekti¤ini gösteren bu karﬂ›l›¤›, onun temiz
yüreklili¤i ve içtenli¤ini ve özellikle alçak gönüllülü¤ünü de gösteren de¤erli
bir belge oldu¤u için oldu¤u gibi bilginize sunuyorum:

‹smet Paﬂan›n çekti¤i
üzüntü

Say› 338
Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Lozan, 20 Temmuz 1923
Her dar zaman›mda H›z›r gibi yetiﬂirsin. Dört beﬂ gündür çekti¤im s›k›nt›y› bir düﬂün.
Büyük iﬂler yapm›ﬂ ve yapt›rm›ﬂ adams›n. Sana ba¤l›l›¤›m bir kat daha artm›ﬂt›r. Gözlerinden öperim pek sevgili kardeﬂim, aziz ﬁefim.
‹smet

Lozan Sulh
Muahedesini haz›rlayan ve imzalayanlara
teﬂekkür ve
tebrik

Efendiler, ‹smet Paﬂa 24 Temmuz 1339 günü muahedenameyi imzalad›.
Kendisini tebrik etmek zaman› gelmiﬂti. Ayn› günde ﬂu telgrafnameyi yazd›m:

Rauf Bey
tebrik etmek istemiyor

Efendiler, Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyin tebrik etmedi¤ini anlad›m. Kendisine, bu lâzimeyi hat›rlatt›m. Rauf Beye, di¤er baz› arkadaﬂlar da ayn› ihtarda bulunmuﬂlar..

Efendiler, Bakanlar Kurulu Baﬂkan› Rauf Beyin kutlamad›¤›n› anlad›m.
Kendisine, bunun gerekli oldu¤unu anlatt›m. Rauf Beyi, baﬂka kimi arkadaﬂlar da bu konuda uyarm›ﬂlar...
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Lozanda Heyeti Murahhasa Reisi Hariciye Vekili ‹smet Paﬂa Hazretlerine
Millet ve hükûmetin zât› alilerine tevcih etmiﬂ oldu¤u yeni vazifeyi muvaffak›yetle itmam buyurdunuz. Memlekete bir silsile müfit hizmetlerden ibaret olan ömrünüzü bu defa da
tarihî bir muvaffak›yetle tetviç ettiniz. Uzun mücadelelerden sonra vatan›m›z›n sulh ve istiklâle kavuﬂtu¤u bugünde parlak hizmetiniz dolay›sile zât› âlinizi, muhterem arkadaﬂlar›m›z
R›za Nur ve Hasan Beyleri ve mesainizde size yard›m eden bütün Heyeti Murahhasa azas›n› müteﬂekkirane tebrik ederim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Baﬂkumandan Gazi Mustafa Kemal

Rauf Bey,
görüﬂmeleri
bitirip bar›ﬂ› haz›rlayan ‹smet
Paﬂan›n sonuç için
hükûmetin
ne düﬂündü¤ünü soran telgraf›na karﬂ›l›k vermemiﬂti

Efendiler, ‹smet Paﬂa 24 Temmuz 1923 günü antlaﬂmay› imzalad›. Kendisini kutlama zaman› gelmiﬂti. O gün ﬂu telgraf› yazd›m:
Lozanda Delege Kurul Baﬂkan› D›ﬂiﬂleri Bakan› ‹smet Paﬂa Hazretlerine
Millet ve hükûmetin yüksek kiﬂili¤inize vermiﬂ oldu¤u yeni görevi baﬂar›yla tamamlad›n›z. Memlekete bir dizi yararl› hizmetler içeren ömrünüzü bu kez de tarihsel bir baﬂar›yla yücelttiniz. Uzun savaﬂ›mlardan sonra vatan›m›z›n bar›ﬂ ve ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂtu¤u bugünde parlak hizmetiniz dolay›sile sizi, say›n arkadaﬂlar›m›z R›za Nur ve Hasan Beyleri ve
çal›ﬂmalar›n›zda size yard›m eden bütün Delege Kurul üyelerini kutlar teﬂekkürler sunar›m.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› Baﬂkomutan Gazi Mustafa Kemal

Lozan Bar›ﬂ Antlaﬂmas›n› haz›rlayan ve
imzalayanlara teﬂekkür ve kutlama

Rauf Bey
kutlamak
istemiyor

Rauf Beyin
yazd›¤› veya yazd›rd›¤› telgraf

Bilâhare muttali oldum ki, Rauf Bey, ‹smet Paﬂay› tebrike ve ona ifa etti¤i
mühim ve tarihî vazifeden dolay› teﬂekküre lüzum görmüyormuﬂ.. Vukubulan
ihtarat üzerine Kâz›m Paﬂaya bir mektup yazarak ondan, kendi nam›na, ‹smet
Paﬂaya bir tebrik telgrafnamesi yazmas›n› rica etmiﬂ.. Bunun manas› nedir?!
Kâz›m Paﬂa, bu mektubu ‹hsan Beyin (Bahriye Vekili) hanesinde bulundu¤u bir zamanda alm›ﬂ.. Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey de orada imiﬂ..
Hep beraber, Rauf Bey lisan›ndan muvaf›k bir telgrafname müsveddesi
yaparak ‹smet Paﬂay› tebrik ve ona teﬂekkür etmiﬂler. Bu müsveddeyi bir zarfa koyup Rauf Beye göndermiﬂler.. Fakat Rauf Bey, bu müsveddeyi be¤enmemiﬂ, ‹smet Paﬂaya baﬂka bir telgraf yazm›ﬂ veyahut yazd›rm›ﬂ.. Rauf Bey, Kâz›m Paﬂay› gördü¤ü zaman demiﬂ ki: Sizin yapt›¤›n›z müsveddede adeta her iﬂi
yapan ‹smet Paﬂa gösteriliyor. Biz, burada, bir ﬂey yapmad›k m› ?
Efendiler, Rauf Beyin yazd›¤› veya yazd›rd›¤› telgrafname muhteviyat›,
kendisinin, hissiyat ve telâkkiyat›n› gizlememektedir. Arzu buyurursan›z, o
telgraf› da aynen arzedeyim:
ﬁifre
Lozanda Heyeti Murahhasa Riyasetine
25/7/1339
C. 20 ve 24 Temmuz. 347, 348 numaralara:
Cihan Harbinin namahdut ›st›raplar›ndan kurtulmak ve milletimizin cihan sulhünü tesiste ne büyük bir âmil oldu¤unu bilfiil isbat eylemek maksadile imzalad›¤›m›z Mondros Mütarekenamesine ra¤men maruz kald›¤›m›z en feci ve dilâzar tecavüzat›, hakk› hayat ve istiklâlimizi pamal eyliyen Sevr ahitnamesi takip eylemiﬂti. As›rlarca hür ve müstakil yaﬂam›ﬂ
olan aziz Türkiyenin necip halk› maruz kald›¤› gayr›meﬂru ve feci tecavüzat karﬂ›s›nda bütün ﬂuuru ve bütün mevcudiyetile hakk› hayat ve istiklâlini kurtarmak için k›yam ederek teﬂkil eyledi¤i y›lmaz ve yenilmez millî ordusile Büyük Reis ve Baﬂkumandan›m›z›n ve celâdetkâr kumandanlar›m›z›n sevk ve idaresile zaferden zafere yürüdü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmetinin milletten ald›¤› kudret ve kuvvetle ve ordular›n›n pek müstesna kabiliyeti cengâveranesile istihsal eyledi¤i bu muvaffak›yat ve muzafferiyat›n, Lozanda, aylardanberi devam eden müzakerat› sulhiye neticesinde beynelmilel bir
vesika ile tevsik› milletimize yeni bir devrei faaliyet ve sükûnet haz›rlam›ﬂt›r. Heyeti Vekile,
azimkâr ve fedakâr milletimizin hakk› hayat ve istiklâlini müemmin bir ahitnamenin tanzimindeki mesaiden dolay› baﬂta Zat› Devletleri oldu¤u halde murahhaslar›m›z R›za Nur ve
Hasan Beyefendilere ve Heyeti Müﬂaviremize takdimi tebrikât eyler Efendim.
‹cra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf

Rauf Bey
Lozan Muahedesini
yapan ‹smet Paﬂay›
tebrik vesilesile
Mondros
Mütarekesini yapan
kendisini
müdafaaya
çal›ﬂ›yor

Sonradan ö¤rendim ki, Rauf Bey, ‹smet Paﬂay› kutlamaya ve ona yapt›¤›
önemli ve tarihsel görevden dolay› teﬂekküre gerek duymuyormuﬂ. Yap›lan
uyar›lar üzerine Kâz›m Paﬂaya bir mektup yazarak ondan, kendi ad›na, ‹smet
Paﬂaya bir kutlama telgraf› yazmas›n› rica etmiﬂ. Bunun anlam› nedir?!
Kâz›m Paﬂa, bu mektubu ‹hsan Beyin (Deniziﬂleri Bakan›) evinde bulundu¤u bir zamanda alm›ﬂ.. Maliye Bakan› Hasan Fehmi Bey de orada imiﬂ.
Hep birlikte, ‹smet Paﬂay› Rauf Beyin a¤z›ndan kutlamak ve ona teﬂekkür etmek için bir telgraf tasla¤› yazm›ﬂlar.. Bu tasla¤› bir zarfa koyup Rauf
Beye göndermiﬂler.. Ama Rauf Bey, bu tasla¤› be¤enmemiﬂ, ‹smet Paﬂaya
baﬂka bir telgraf yazm›ﬂ ya da yazd›rm›ﬂ.. Rauf Bey, Kâz›m Paﬂay› gördü¤ü zaman demiﬂ ki: "Sizin yapt›¤›n›z taslakda her iﬂi yapan ‹smet Paﬂa imiﬂ gibi gösteriliyor. Biz, burada, bir ﬂey yapmad›k m›?"
Efendiler, Rauf Beyin yazd›¤› veya yazd›rd›¤› telgrafta yaz›lanlar, kendisinin, duygu ve düﬂüncelerini gizlememektedir. ‹sterseniz, o telgraf› da oldu¤u gibi bilginize sunay›m:

Rauf Beyin
yazd›¤› veya yazd›rd›¤› telgraf

ﬁifre
Lozanda Delege Kurul Baﬂkanl›¤›na
27/7/1923
K.20 ve 24 Temmuz. 347, 348 say›lara:
Büyük Savaﬂ›n sonsuz ac›lar›ndan kurtulmak ve milletimizin dünyay› bar›ﬂa kavuﬂturmakta ne büyük bir etmen oldu¤unu edimli olarak kan›tlamak amac›yla imzalad›¤›m›z
Mondros Ateﬂkes Antlaﬂmas›na karﬂ›n u¤rad›¤›m›z en ac›kl› ve yürek parçalay›c› sald›r›lar›, yaﬂama hakk›m›z› ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› ayaklar alt›na alan Sevr antlaﬂmas› izlemiﬂti.
Yüzy›llar boyu özgür ve ba¤›ms›z yaﬂam›ﬂ olan aziz Türkiyenin soylu halk› u¤rad›¤› haks›z ve ac›kl› sald›r›lar karﬂ›s›nda bütün bilinci ve bütün varl›¤›yla yaﬂama hakk›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› kurtarmak için ayaklanarak kurdu¤u y›lmaz ve yenilmez millî ordusile Büyük
Baﬂkan ve Baﬂkomutan›m›z›n ve gözüpek Komutanlar›m›z›n yönetiminde zaferden zafere yürüdü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmetinin milletten ald›¤› erk ve güç ve ordular›n›n hiç eﬂi olmayan savaﬂ yetene¤iyle elde etti¤i bu baﬂar› ve zaferin, Lozanda, aylardanberi süren bar›ﬂ görüﬂmeleri sonunda uluslararas› bir belge ile onanmas› milletimize yeni bir
çal›ﬂma ve dinginlik dönemi haz›rlam›ﬂt›r. Bakanlar Kurulu, kararl› ve özverili milletimizin
yaﬂama hakk›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› güven alt›na alan bir antlaﬂman›n yap›lmas›ndaki çal›ﬂmalardan dolay› baﬂta Yüksek kiﬂili¤iniz olmak üzere delegelerimiz R›za Nur ve Hasan Beyefendileri ve Dan›ﬂmanlar Kurulumuzu kutlar Efendim.
Bakanlar Kurulu Baﬂkan› Hüseyin Rauf

Efendiler, Rauf Bey, Lozan Muahedesini yapan ve ona imzas›n› koyan ‹smet Paﬂay› tebrik vesilesile, kendisinin yapt›¤› ve imzas›n› koydu¤u, Mondros
Mütarekenamesinden bahsetmeye ve onu ne mühim ve âli maksatlarla imza etti¤ini söyliyerek kendisini müdafaaya lüzum görüyor.
Mondros Mütarekesi, Osmanl› Devletinin müttefiklerile beraber duçar oldu¤u ac› ma¤lûbiyetin yüz k›zartacak bir neticesidir. O mütarekename ahkâm›d›r ki, Türk topraklar›n›, ecnebîlerin iﬂgaline arzetti. O mütarekenamede, kabul
edilen mevatt›r ki, Sevr Muahedesi ahkâm›n›n da sühuletle kabul ettirilebilece¤i fikrini ecnebîlere mümkün ve makul gösterdi.
Rauf Bey, o mütarekenameyi "milletimizin cihan sulhunu tesiste ne büyük
bir amil oldu¤unu bilfiil ispat eylemek maksadile" imzalad›¤›n› söylüyorsa da,
bu fantastik cümle ile, kendinden baﬂka kimseyi ikna ve tesliye edemez. Çünkü
böyle bir maksat yoktu.

Efendiler, Rauf Bey, Lozan Antlaﬂmas›n› yapan ve alt›na imzas›n› atan
‹smet Paﬂay› kutlama bahanesile, kendisinin yapt›¤› ve imzalad›¤›, Mondros
Ateﬂkes Anlaﬂmas›ndan sözetmeyi ve onu ne önemli ve yüksek amaçlarla imza etti¤ini söyliyerek kendisini savunmay› gerekli görüyor.
Mondros Ateﬂkesi, Osmanl› Devletinin ba¤laﬂ›klar›yla birlikte u¤rad›¤›
ac› yenilginin yüz k›zartacak bir sonucudur. Türk topraklar›n›, yabanc›lar›n iﬂgaline açan, o ateﬂkesin hükümleridir. Sevr Antlaﬂmas›n›n hükümlerini de kolayca kabul ettirilebilece¤i düﬂüncesini yabanc›lara mümkün olabilir ve akla
yak›n gösteren, ateﬂkes anlaﬂmas›nda, kabul edilen maddelerdir.
Rauf Bey, o ateﬂkes anlaﬂmas›n› "milletimizin dünyay› bar›ﬂa kavuﬂturmakta ne büyük bir etmen oldu¤unu edimli olarak kan›tlamak amac›yla" imzalad›¤›n› söylüyorsa da, bu fantastik* cümle ile, kendinden baﬂka kimseyi
kand›r›p avutamaz. Çünkü böyle bir amaç yoktu.
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* Hayal ürünü, tuhaf, gerçekten uzak (B.Y.)

Rauf Bey
Lozan Antlaﬂmas›n›
yapan ‹smet Paﬂay›
kutlama
bahanesile
Mondros
Ateﬂkesini
yapan kendisini savunmaya
çal›ﬂ›yor

Rauf Bey
muzaffer
ordunun
baﬂ›ndan
Lozana giden zâta,
zaferden
zafere yürüyen ordunun hikâyesini anlat›yor

Rauf Bey
‹smet Paﬂa
ile karﬂ›
karﬂ›ya gelemem,
onun istikbalinde bulunamam
diyor

Rauf Bey
Devlet Riyaseti makam›n›n
takviyesini
söylerken
ne düﬂünüyordu

Rauf Beyin telgrafnamesine, Mondros Mütarekenamesile baﬂlad›¤›na bak›l›rsa, bu mütarekenin, Lozan Konferans›na mukaddeme teﬂkil etti¤ini ve Lozan sulhu, Rauf Beyin yapt›¤› Mondros Mütarekesinin neticesi oldu¤unu ifade
etmek temayülü de oldu¤una hükmolunabilir.
Rauf Bey, telgrafnamesinde, Sevr Ahitnamesinin, Türk milletini maruz k›ld›¤› tecavüzat› ve buna karﬂ› milletin nas›l k›yam etti¤ini ve nas›l y›lmaz ve yenilmez
ordu teﬂkil etti¤ini ve celâdetkâr kumandanlar›m›z›n sevk ve idaresile zaferden zafere yürüdü¤ünü hikâye ediyor. Rauf Bey, bu hikâyeyi ‹smet Paﬂaya, o muzaffer
ordunun baﬂ›ndan Lozana gitmiﬂ olan zâta anlat›yor. Rauf Bey, bu muvaffak›yat
ve muzafferiyat›, hükûmetin istihsal eyledi¤ini ifade edebilmek için de parlak bir
cümle bulmuﬂtur: Lozan sulh müzakerat›n›n aylardanberi devam etti¤ini de iﬂaret
ederek iﬂin uzat›ld›¤›n› imadan men'i nefsedememiﬂtir. Rauf Bey "ahitnamenin
tanzimindeki mesaiden dolay›" Heyeti Murahhasay› tebrik ederken, Mondros
Mütarekenamesinden baﬂl›yarak, bütün ink›lâb›m›z›n bir hulâsas›n› yapmak suretile Heyeti Murahhasaya, tanzim ettikleri ahitnamenin nas›l ve ne oldu¤unu da
anlatmak gayretine düﬂmüﬂtür. Bir kelimei teﬂekkürü ihtiva etmiyen, bu yaz›lar›n
manas›n› anlamak, dikkat ve tetkik erbab›nca elbette güç de¤ildir.
*
* *
Efendiler, Heyeti Murahhasam›z vazifesini ikmal ettikten sonra, Ankaraya avdet etmek üzere, yolda bulunuyordu. Herkes Heyeti Murahhasay› yak›ndan takdir etmek için tehalük gösteriyordu. O günlerde idi, Heyeti Vekile Reisi
Rauf Bey, Meclis Reisisanisi bulunan Ali Fuat Paﬂa ile birlikte, Çankayada
nezdime geldiler.
Rauf Bey; ben, dedi, ‹smet Paﬂa ile karﬂ› karﬂ›ya gelemem. Onun istikbalinde bulunamam, müsaade ederseniz, muvasalat›nda, Ankarada bulunmamak, dairei intihabiyemde bir devir yapmak üzere, S›vas istikametinde seyahate ç›kay›m.
Rauf Beye, bu tarz› hareketine bir sebep olmad›¤›n›, burada bulunmak, ‹smet Paﬂay›, bir Hükûmet Reisine yaraﬂ›r surette kabul etmek ve vazifesini hüsnü ikmal etti¤inden onu ﬂifahen de takdir ve tebrik etmek muvaf›k olaca¤›n›
söyledim.
Rauf Bey, kendime hâkim de¤ilim; yapam›yaca¤›m dedi ve seyahate ç›kmak hususunda ›srar etti. Heyeti Vekile Riyasetinden istifa eylemesi ﬂartile seyahatine muvafakat ettim.
Ondan sonra, Rauf Beyle aram›zda, ﬂu mükâleme cereyan etti: Rauf Bey Heyeti Vekile Riyasetinden çekilirken, sizden çok rica ederim, dedi, devlet riyaseti makam›n› takviye ediniz.
Rauf Beye, dedi¤inizi yapaca¤›ma kat'iyen emin olunuz! cevab›n› verdim.
Rauf Beyin ne demek istedi¤ini, ben, pek güzel, anlam›ﬂt›m. Rauf Bey,
devlet riyaseti makam› olarak, hilâfet makam›n› düﬂünüyor ve o makama kuvvet ve salâhiyet teminini benden rica ediyordu.
Rauf Beyin, benim müsbet cevab›m›n medlûlünü anlay›p anlamad›¤› meﬂkûktur. Bilâhare, cumhuriyet ilân›ndan sonra, kendisile Ankarada vukubulan bir
mülâkat›m›zda, ne için muar›z oldu¤unu, yap›lm›ﬂ olan ﬂeyin, Ankaradan müfarekat ederken, benden yap›lmas›n› rica etti¤i ve benim söz verdi¤im meseleden
baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n› söyledi¤im zaman, ben, demiﬂti, devlet riyaseti makam›n› takviye ediniz derken, asla cumhuriyet ilân›n› tasavvur ve kastetmemiﬂtim.

Rauf Beyin telgraf›na, Mondros Ateﬂkes Anlaﬂmas›yla baﬂlad›¤›na bak›l›rsa, bu ateﬂkesin, Lozan Konferans›n›n baﬂlang›c› oldu¤unu ve Lozan bar›ﬂ›n›n, Rauf Beyin yapt›¤› Mondros Ateﬂkesinin sonucu oldu¤unu söylemek e¤iliminde de oldu¤u yarg›s›na var›labilir.
Rauf Bey, telgraf›nda, Sevr Antlaﬂmas›n›n, Türk milletini u¤ratt›¤› sald›r›lar› ve buna karﬂ› milletin nas›l ayakland›¤›n› ve nas›l y›lmaz ve yenilmez ordu
kurdu¤unu ve gözüpek komutanlar›m›z›n yönetiminde zaferden zafere yürüdü¤ünü anlat›yor. Rauf bey, bu öyküyü ‹smet Paﬂaya, zaferi kazanm›ﬂ olan o
ordunun baﬂ›ndan Lozana gitmiﬂ olan kiﬂiye anlat›yor. Rauf Bey, bu baﬂar›larla zaferleri, hükûmetin elde etti¤ini söyleyebilmek için de parlak bir cümle bulmuﬂtur. Lozan bar›ﬂ görüﬂmelerinin aylardanberi sürdü¤ünü de belirterek iﬂin
uzat›ld›¤›n› dolayl› olarak söylemekten kendini alamam›ﬂt›r. Rauf Bey, "antlaﬂman›n yap›lmas›ndaki çal›ﬂmalardan dolay›" Delege Kurulu kutlarken, Mondros Ateﬂkes Anlaﬂmas›ndan baﬂl›yarak, bütün devrimlerimizin bir özetini yaparak Delege Kurula, yapt›klar› antlaﬂman›n nas›l ve ne oldu¤unu da anlatmak
çabas›na girmiﬂtir. ‹çinde bir tek teﬂekkür kelimesi bulunmayan, bu yaz›lar›n
anlam›n› kavramak, dikkatli ve inceliyici olanlar için elbette güç de¤ildir.
*
* *
Efendiler, Delege Kurulumuz görevini tamamlad›ktan sonra, Ankaraya
dönmek üzere, yolda bulunuyordu. Herkes Delege Kurulu yak›ndan alk›ﬂlamak için can at›yordu. O günlerde idi, Bakanlar Kurulu Baﬂkan› Rauf Bey,
Meclis ‹kinci Baﬂkan› Ali Fuat Paﬂa ile birlikte, Çankayada yan›ma geldiler.
Rauf Bey; ben, dedi, ‹smet Paﬂa ile karﬂ› karﬂ›ya gelemem. Onun karﬂ›lanmas›nda bulunamam, izin verirseniz, geliﬂinde, Ankarada bulunmamak,
seçim bölgesinde dolaﬂmak üzere, S›vas do¤rultusunda yolculu¤a ç›kay›m.
Rauf Beye, böyle davranmas›n› gerektiren bir neden olmad›¤›n›, burada
bulunmak, ‹smet Paﬂay›, bir Hükûmet Baﬂkan›na yaraﬂ›r biçimde kabul etmek ve görevini iyi tamamlad›¤› için onu sözle de alk›ﬂlamak ve kutlaman›n
uygun olaca¤›n› söyledim.
Rauf Bey, kendimi tutam›yorum; yapam›yaca¤›m dedi ve geziye ç›kmak
konusunda direndi. Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›ndan çekilmek koﬂuluyla geziye ç›kmas›n› kabul ettim.
Ondan sonra, Rauf Beyle aram›zda ﬂu konuﬂma oldu: Rauf Bey – Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›ndan çekilirken, sizden çok rica ederim, dedi, devlet
baﬂkanl›¤› makam›n› güçlendiriniz. Rauf Beye; dedi¤inizi, yapaca¤›ma kesinlikle güveniniz karﬂ›l›¤›n› verdim.
Rauf Beyin ne demek istedi¤ini, ben, pek güzel, anlam›ﬂt›m. Rauf Bey,
devlet baﬂkanl›¤› makam› olarak, halifeli¤i düﬂünüyor ve o makama güç ve
yetki sa¤lanmas›n› benden rica ediyordu.
Rauf Beyin, benim olumlu yan›t›m›n ne anlama geldi¤ini kavray›p kavramad›¤› belli de¤ildir. Sonradan, cumhuriyet ilân›ndan sonra, kendisile Ankarada yap›lan bir görüﬂmemizde, ne için yap›lana karﬂ› ç›kt›¤›n›, yap›lm›ﬂ olan ﬂeyin, Ankaradan ayr›l›rken, benden yap›lmas›n› rica etti¤i ve benim söz verdi¤im iﬂten baﬂka
bir ﬂey olmad›¤›n› söyledi¤im zaman, ben, demiﬂti, devlet baﬂkanl›¤› makam›n›
güçlendiriniz derken, cumhuriyet ilân›n› hiç akl›ma getirmemiﬂ ve istememiﬂtim.
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Rauf Bey
zaferi kazanan ordunun baﬂ›ndan Lozana
giden kiﬂiye, zaferden
zafere yürüyen ordunun öyküsünü anlat›yor

Rauf Bey
‹smet Paﬂa
ile karﬂ›
karﬂ›ya gelemem,
onun karﬂ›lanmas›nda
bulunamam diyor

Rauf Bey
Devlet Baﬂkanl›¤› makam›n›n
güçlendirilmesini önerirken ne
düﬂünüyordu

Memlekete
ve millete
kimler hizmet ederse
“apotr” onlard›r

Rauf Beyin
Heyeti Vekile Reisli¤inden, Ali
Fuat Paﬂan›n Büyük
Millet Meclisi ‹kinci
Reisli¤inden istifalar›

Yeni Türkiye Devletinin makarr›
idaresi: Ankara

Oysa, Efendiler, benim verdi¤im karﬂ›l›¤›n anlam› tamamiyle o idi. Gerçekte, bence devlet baﬂkanl›¤› makam›yla Türkiye Büyük Millet Meclisi makam›n› birleﬂik bulundurmak, millî hükûmetimizin niteli¤i, cumhuriyet
hükûmeti olmas›na karﬂ›n, bunu kesinlikle söylememek ve duyurmamak bir
güçsüzlük yarat›yordu. ‹lk f›rsatta resmî olarak cumhuriyet ilân etmek ve devlet baﬂkanl›¤›n›, cumhurbaﬂkanl›¤›nda simgeleyerek güçlü bir durum yaratmak çok gerekli idi. Rauf Beye bunu yapaca¤›ma kesinlikle söz vermiﬂtim.
E¤er ne demek istedi¤imi anlayamam›ﬂ ise, san›r›m, eksiklik, bende de¤ildir.
Ali Fuat Paﬂa ile de k›sa bir görüﬂme yap›ld›. Fuat Paﬂa, bana, ﬂöyle bir
soru yöneltti: Senin, ﬂimdi, (apotr)* lar›n kimlerdir; bunu anl›yabilir miyiz?
Ben, bu sorudan bir ﬂey anl›yamad›¤›m› söyledim.
Paﬂa, ne demek istedi¤ini aç›klad›. O zaman, ben de, ﬂöyle dedim:
Benim, (apotr) lar›m yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder ve
hizmet etmeye yaraﬂ›rl›¤›n› ve gücünü gösterir ise, (apotr) onlard›r.
*
* *
Rauf Bey, Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›ndan çekildi. ‹çiﬂleri Bakan› olan,
Ali Fethi Bey, ayn› zamanda Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›na seçildi (13 A¤ustos 1923).
Ali Fuat Paﬂa da, bir süre sonra, 24 Ekim 1923 tarihinde, Meclis ‹kinci
Baﬂkanl›¤›ndan çekilerek ordu müfettiﬂli¤ine atanmas›n› rica etti. Fuat Paﬂaya,
san› ikinci baﬂkan olmas›na karﬂ›n durum ve görevinin çok önemli olan Meclis
Baﬂkanl›¤› oldu¤unu, söyliyerek görevinden ayr›lmamas›n› önerdim. Fuat Paﬂa, politikadan hoﬂlanmad›¤›n›, hayat›n› askerli¤e ba¤lamak istedi¤ini ileri sürerek iste¤inin yerine getirilmesini ricada direndi. Fuat Paﬂan›n, rütbesi tu¤general idi. Komuta edece¤i orduda tümgeneral rütbesinde kolordu komutanlar› vard›. Geçmiﬂ hizmetlerini göz önüne alarak kendisini tümgeneralli¤e yükselttik ve karargâh› Konyada bulunun ‹kinci Ordu Müfettiﬂli¤ine atad›k.
Kâz›m Kara Bekir Paﬂa da, daha önce eﬂ düﬂüncelerle, Meclisten ayr›lm›ﬂ
ve ordu müfettiﬂi olarak, Birinci Ordunun baﬂ›na geçmiﬂ bulunuyordu.
*
* *
Efendiler, Lozan Antlaﬂmas›n›n eklerinden olan boﬂaltma protokolü uyguland›ktan sonra, yabanc›lar›n iﬂgalinden tamamen kurtulan Türkiyenin, bütünlü¤ü edimli olarak gerçekleﬂmiﬂti. Art›k yeni Türkiye Devletinin baﬂkentini, kanunla saptamak gerekiyordu. Bütün düﬂünceler, yeni Türkiyenin baﬂkentinin Anadoluda ve Ankara ﬂehrinde olmas› gerekti¤i noktas›nda birleﬂiyordu.
Co¤rafya aç›s›ndan strateji durumunun can al›c› önemi vard›. Devletin, baﬂkentini bir an önce saptayarak, içte ve d›ﬂtaki duraksamalara son vermek çok
gerekliydi. Gerçekte, bilindi¤i gibi, baﬂkentin ‹stanbul olarak kalaca¤› ya da Ankaraya getirilece¤i sorunu üzerinde, öteden beri içerde ve d›ﬂarda karars›zl›klar
görünüyor, bas›nda demeçlere ve tart›ﬂmalara rastlan›yordu. Bu arada, yeni ‹stanbul meb'uslar›ndan kimileri; Refet Paﬂa baﬂta olmak üzere; ‹stanbulun payitaht kalmas› gerekti¤ini, kimi örneklere dayanarak, kan›tlamaya çal›ﬂ›yorlard›.

Halbuki, Efendiler, benim verdi¤im cevab›n medlûlü tamamen o idi. Filhakika, bence devlet riyaseti makamile Türkiye Büyük Millet Meclisi makam›n› memzuç bulundurmak, hükûmeti millîyemizin mahiyeti, hükûmeti cumhuriye oldu¤u halde, onu kati olarak ifade ve ilân etmemek bir zâf teﬂkil etmekte
idi. ‹lk f›rsatta, resmen cumhuriyet ilân etmek ve devlet riyasetini, riyaseticumhur makam›nda temsil ederek kuvvetli bir vaziyet vücuda getirmek elzem idi.
Rauf Beye bunu yapaca¤›ma kat'iyyen söz vermiﬂtim. E¤er maksad›ma intikal
edememiﬂ ise, zannederim, noksan, bende de¤ildir.
Ali Fuat Paﬂa ile de k›sa bir müdavelei efkâr yap›ld›. Fuat Paﬂa, bana, ﬂöyle bir sual tevcih etti: Senin, ﬂimdi, (apotr)lar›n kimlerdir; bunu anl›yabilir miyiz? Ben, bu sualden bir ﬂey anl›yamad›¤›m› söyledim.
Paﬂa, maksad›n› izah eti. O zaman, ben de, ﬂu beyanatta bulundum:
Benim, (apotr)lar›m yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder ve
hizmet liyakat ve kudretini gösterir ise, (apotr) onlard›r.
*
* *
Rauf Bey, Heyeti Vekile Riyasetinden istifa etti. Dahiliye Vekili bulunan,
Ali Fethi Bey, ayn› zamanda Heyeti Vekile Riyasetine intihap olundu (13 A¤ustos 1339).
Ali Fuat Paﬂa da, bir müddet sonra, 24 Teﬂrinievvel 1339 tarihinde, Meclis Riyaseti Saniyesinden çekilerek ordu müfettiﬂli¤ine tayinini rica etti. Fuat
Paﬂaya, unvan› reisi sani olmakla beraber vaziyet ve vazifesinin pek mühim
olan Meclis Riyaseti oldu¤unu, söyliyerek vazifesine devam etmesini tavsiye ettim. Fuat Paﬂa, politikadan hoﬂlanmad›¤›n›, hayat›n› askerlik mesle¤ine hasretmek istedi¤ini dermeyan ederek arzusunun is'af›n› ricada ›srar etti. Fuat Paﬂan›n, rütbesi mirliva idi. Kumanda edece¤i orduda ferik rütbesinde kolordu kumandanlar› vard›. Hidemat› sab›kas›n› nazar› dikkate alarak kendisini ferikli¤e terfi ve karargâh› Konyada bulunan ‹kinci Ordu Müfettiﬂli¤ine tayin ettik.
Kâz›m Kara Bekir Paﬂa da, daha evvel ayn› mülâhazatla, Meclisten ayr›lm›ﬂ ve ordu müfettiﬂi olarak, Birinci Ordunun baﬂ›na geçmiﬂ bulunuyordu.
*
* *
Efendiler, Lozan Muahedesinin mütemmimlerinden olan tahliye protokolü tatbik olunduktan sonra, kâmilen ecnebî iﬂgalinden kurtulan Türkiyenin, filen tamamiyeti tahakkuk eylemiﬂti. Art›k yeni Türkiye Devletinin makarr› idaresini, kanunen tesbit eylemek icab ediyordu. Bütün mülâhazat, yeni Türkiyenin makarr› idaresini Anadoluda ve Ankara ﬂehrinde intihap eylemek lüzumunu âmirdi.
Co¤rafî ve sevkulceyﬂî vaziyet en kat’î ehemmiyeti haizdi. Devletin, makarr› idaresini bir an evvel tesbit ederek, dahilî ve haricî tereddütlere nihayet vermek elzem idi. Filhakika, malûm oldu¤u veçhile, makam idarenin ‹stanbul kalaca¤› veya Ankaraya nakledilece¤i meselesi üzerinde, evvel ve âhir dahil ve hariçte tereddütler izhar olunuyor, matbuatta beyanat ve münakaﬂata tesadüf ediliyordu. Ezcümle, yeni ‹stanbul meb'uslar›ndan baz›lar›; Refet Paﬂa baﬂta olmak üzere; ‹stanbulun payitaht kalmas› lüzumunu, baz› misallere istinaden, isbat etmeye çal›ﬂ›yorlard›. Ankaran›n, gerek iklim, vesaiti münakale ve kabiliyet
ve istidat ve gerek mevcut tesisat ve teﬂkilât noktai nazar›ndan; hiç te münasip ve

* Frans›zcada “gönderilmiﬂ peygamber” anlam›na geldi¤i gibi “Hazret-i ‹sa’n›n ö¤rencisi”
anlam›nda da kullan›l›r. (B.Y.)
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Rauf Beyin
Bakanlar
Kurulu
Baﬂkanl›¤›ndan, Ali
Fuat Paﬂan›n Büyük
Millet Meclisi ‹kinci
Baﬂkanl›¤›ndan çekilmeleri

Yeni Türkiye Devletinin Baﬂkenti: Ankara

Mecliste
Fethi Beyin
Riyasetindeki Heyeti
Vekileye,
Fethi Beyin
ﬂahs›na tarizler ve
tenkitler
baﬂlad›

müsait olmad›¤›n› söylüyorlar ve ‹stanbulun payitaht olmas› lâz›m ve mukadderdir diyorlard›. Bu ifadeye dikkat olunursa, bizim makarr› idare tabirinden
kastetti¤imiz mana ile, bu ifadelerde payitaht tabirini kullananlar›n noktai nazarlar› aras›nda bir fark görmemek mümkün de¤ildir. Binaenaleyh, bu hususta zaten mukarrer olan noktai nazar›m›z› resmen ve kanunen teyit ettirerek, payitaht tabirinin de yeni Türkiye Devletinde mana ve mahalli istimali kalmad›¤›n› göstermek lâz›mgeldi. Hariciye Vekili ‹smet Paﬂa; 9 Teﬂrinievvel 1339 tarihli bir maddei kanuniyeyi Meclise teklif etti. Zirinde daha on dört kadar zat›n imzas› olan bu teklifi kanunî 13 Teﬂrinievvel 1339 tarihinde uzun müzakere ve münakaﬂalardan sonra ekseriyeti azîme ile kabul edildi. Maddei kanuniye ﬂudur: "Türkiye Devletinin makarr› idaresi, Ankara ﬂehridir."
*
* *
Efendiler, çok geçmeden, Mecliste, Fethi Beyin riyasetindeki Heyeti Vekileye ve bilhassa, Fethi Beyin ﬂahs›na tarizat ve tenkidat baﬂlad›. Anlaﬂ›ld›¤›na
göre baz› meb'uslarda vekil olmak arzu ve hevesi ço¤alm›ﬂt›. ‹ﬂ baﬂ›nda bulunan vekilleri be¤enmiyorlard›.
Yeni intihapta, F›rkam›z nam›na meb'usluklar› temin edilmiﬂ olan birtak›mlar› da Heyeti Vekile aleyhindeki cereyanlar› körükliyerek kendi maksatlar›na göre istifade zeminleri haz›rlamaya çal›ﬂ›yorlard›. Muhalefete geçecekleri
hissolunan meb'uslar›n maksatlar›, heyeti umumîyeyi i¤fal ederek, hükûmete,
ve meclise nâfiz bir vaziyet almak oldu¤u istidlâl olunuyordu.
Fethi Bey, dikkat ve mesai kuvvetini, Heyeti Vekile Riyaseti vazifesinde
teksif edebilmek için Dahiliye Vekâletinden istifa etti. Ayn› tarihte, Meclis Riyaseti Saniyesi de Ali Fuat Paﬂadan münhal kald› (24 Teﬂrinievvel 1339).
Bizimle noktai nazar ve faaliyette itilâf ve müﬂareket aramaya lüzum görmeksizin, müstakillen ve hafî çal›ﬂan bir hizip belirdi. Bu hizip saf ve sureti
haktan görünerek bütün f›rka mensuplar›n› kendi noktai nazarlar› lehine imalede muvaffak olmaya baﬂlad›. Meselâ; bir f›rka içtima›nda Dahiliye Vekâletine, Erzincan Meb'usu bulunan, Sabit Beyin ve Meclis Riyaseti Saniyeli¤ine de
‹stanbulda bulunan Rauf Beyin, Meclisçe intihab›n› taht› karara ald›rd› (25
Teﬂrinievvel 1339).
Halbuki, ben, Sabit Beyin Dahiliye Vekili olmas›n› münasip görmemiﬂtim.
Sabit Beyin baz› valiliklerde istihdam edilmiﬂ olmas›n› yeni Türkiyenin yeni ﬂeraitle umuru dahiliyesini tedvir edebilece¤ine delili kâfi addedemiyordum.
Rauf Beyin de, Meclis Reisi Sanili¤ine intihab›n› tecviz etmiyordum. Çünkü, Rauf Bey, daha dün, Heyeti Vekile Reisi idi. O makam› ne gibi hissiyat taht›nda hareketinden dolay› terke mecbur edildi¤i malûm olmuﬂtu. Buna ra¤men
onu, Meclisin Riyaseti Saniyesine getirtmekle, bütün Meclisin onunla hemfikir
oldu¤unu, yani, bütün Meclisin, Lozan Sulh Muahedesini yapan ve Heyeti Vekilede Hariciye Vekili olarak bulunan ‹smet Paﬂan›n aleyhinde oldu¤unu göstermek maksad› takip olunuyordu.
Efendiler, yeni Meclis; ilk devrinde, muhalifeti hafî bir hizbi kalilin i¤falât›na düﬂmek vaziyetine maruz bulundu. Fethi Bey ve rüfekas›, vezaifi hükûmeti sükûnetle ifa edemiyecek bir hale getirildi. Fethi Bey, bu halden, bana, defaatle ﬂikâyet etti ve ﬂahsan Heyeti Vekileden çekilmek istedi. Di¤er vekiller de ayn› suretle ﬂikâyetlerde bulunuyorlard›.
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Ankaran›n, hem iklimi, ulaﬂ›m araçlar› ve geliﬂme olana¤› ve hem elde bulunan kuruluﬂ ve örgütler aç›s›ndan; hiç te uygun ve elveriﬂli olmad›¤›n› söylüyorlar ve ‹stanbulun payitaht olmas› gereklidir ve öyle de olacakt›r diyorlard›. Bu sözlere dikkat edilirse, bizim baﬂkent deyiminden ç›kar›lmas›n› istedi¤imiz anlam ile, bu deyimlerde payitaht* deyimini kullananlar›n görüﬂleri aras›nda bir ayr›l›k görmemek olanaks›zd›r. Bundan dolay›, bu konuda daha önceden kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olan görüﬂümüzü resmî olarak ve kanunla saptatmak,
"payitaht" deyiminin de yeni Türkiye Devletinde anlam ve yeri kalmad›¤›n›
göstermek gerekti. D›ﬂiﬂleri Bakan› ‹smet Paﬂa; 9 Ekim 1923 tarihli bir kanun
maddesini Meclise önerdi. Önergenin alt›nda daha on dört kadar kiﬂinin imzas› bulunan bu önerge 13 Ekim 1923 tarihinde uzun görüﬂme ve tart›ﬂmalardan sonra çok büyük ço¤unlukla kabul edildi. Kanun maddesi ﬂudur: "Türkiye Devletinin yönetim yeri Ankara ﬂehridir."
*
* *
Efendiler, çok geçmeden, Mecliste, Fethi Beyin Baﬂkanl›¤›ndaki Bakanlar Kuruluna ve özellikle, Fethi Beyin kendisine karﬂ› sataﬂmalar ve eleﬂtiriler
baﬂlad›. Anlaﬂ›ld›¤›na göre kimi meb'uslarda bakan olmak istek ve dile¤i ço¤alm›ﬂt›. ‹ﬂ baﬂ›nda bulunan bakanlar› be¤enmiyorlard›.
Yeni seçimde, Partimiz ad›na meb'usluklar› sa¤lanm›ﬂ olan birtak›mlar›
da Bakanlar Kuruluna karﬂ› ak›mlar› körükliyerek kendi amaçlar›na göre yararlanma yollar›n› haz›rlamaya çal›ﬂ›yorlard›. Muhalefete geçecekleri sezilen
millet vekillerinin amaçlar›n›n, genel kurulu aldatarak, hükûmete ve Meclise
egemen bir durum almak oldu¤u anlaﬂ›l›yordu.
Fethi Bey, dikkatini ve çal›ﬂma gücünü, Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤› görevinde yo¤unlaﬂt›rabilmek için ‹çiﬂleri Bakanl›¤›ndan çekildi. Yine o gün,
Meclis ‹kinci Baﬂkanl›¤› da Ali Fuat Paﬂadan boﬂald› (24 Ekim 1923).
Bizimle görüﬂte ve çal›ﬂmada uzlaﬂ›p birleﬂmeyi gerekli görmeksizin, ba¤›ms›z ve gizli olarak çal›ﬂan bir grup belirdi. Bu grup temiz yürekli ve haktan
yana görünerek bütün partililere kendi görüﬂlerini benimsetmekte baﬂar›l› olmaya baﬂlad›. Örne¤in; bir parti toplant›s›nda ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na, Erzincan
Millet Vekili, Sabit Beyin ve Meclis ‹kinci Baﬂkanl›¤›na da ‹stanbulda bulunan Rauf Beyin, Meclisçe seçilmesini sa¤lad› (25 Ekim 1923).
Oysa, ben, Sabit Beyin ‹çiﬂleri Bakan› olmas›n› uygun bulmam›ﬂt›m. Sabit Beyin kimi illerde vali olarak çal›ﬂt›r›lm›ﬂ olmas›n› yeni Türkiyenin içiﬂlerini yeni koﬂullarla yönetebilece¤ine yeter kan›t saym›yordum.
Rauf Beyin de, Meclis ‹kinci Baﬂkanl›¤›na seçilmesini do¤ru bulmuyordum. Çünkü, Rauf Bey, daha dün, Bakanlar Kurulu Baﬂkan› idi. Ne gibi duygular›n etkisi alt›nda davrand›¤› için o makam› b›rakmaya zorland›¤› duyulmuﬂtu. Buna karﬂ›n onu, Meclisin ‹kinci Baﬂkanl›¤›na getirtmekle, bütün
Meclisin onunla görüﬂ birli¤inde oldu¤unu, yani, bütün Meclisin, Lozan Bar›ﬂ
Antlaﬂmas›n› yapan ve Bakanlar Kurulunda D›ﬂiﬂleri Bakan› olarak bulunan
‹smet Paﬂaya karﬂ› oldu¤unu göstermek amac› güdülüyordu.
Efendiler, yeni Meclis; ilk evresinde, gizli muhalefet yapan çok küçük bir
grubun aldatmalar›na kanmak durumuyla karﬂ›laﬂt›. Fethi Bey ve arkadaﬂlar›, iﬂlerini rahat yürütemiyecek bir duruma getirildi. Fethi Bey, bu durumdan,
bana, bir çok kez yak›nd› ve Bakanlar Kurulundan çekilmek istedi. Öbür bakanlar da onun gibi yak›n›yorlard›.
* Padiﬂahl›k taht›n›n aya¤› (B.Y.)
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Tatbik› için
münasip zaman bekledi¤im bir
fikrin tatbik› an› gelmiﬂti

Fethi Beyin
Riyasetindeki Heyeti
Vekile istifa
ediyor

Fenal›k, hükûmet teﬂkilinin, Meclis intihabile olmas›nda idi. Bu hakikati
çoktan görmüﬂtüm.
Ben, Mecliste, hafî ve muhalif bir hizip keﬂfettikten, Meclisin mesaisinde
hissiyat›n hakimiyetini gördükten ve hükûmet heyetinin intizam› mesaisinin
hergün, esass›z birtak›m sebeplerle intizams›zl›¤a duçar edilmekte oldu¤una
kanaat getirdikten sonra, tatbik› için münasip zaman intizar›nda bulundu¤um
bir fikrin tatbik› an›n›n geldi¤ine hükmetmiﬂtim. Bunu, itiraf etmeliyim. Buna
nazaran ﬂimdi verece¤im malûmat ve izahat› anlamak daha kolay olacakt›r.
Efendiler, Halk F›rkas›, Rauf Beyi g›yaben Riyaseti Saniyeye ve Sabit Beyi Dahiliye Vekâletine namzet intihap etti¤i tarih 25 Teﬂrinievvel 1339 Perﬂembe günüdür. Ayn› günde ve ferdas› Cuma günü Heyeti Vekile Çankayada nezdimde içtima etti.
Gerek Heyeti Vekile Reisi Fethi Beyin ve gerek di¤er vekillerin istifa etmeleri zaman›n›n geldi¤ini ve bunun lâz›m oldu¤unu dermeyan ettim. Meclisçe
yeni Heyeti Vekile intihab›nda, heyeti haz›raya dahil bulunan vekillerden tekrar intihap edilen olursa onlar, bu intihaptan sonra da istifa ederek yeni Heyeti Vekileye dahil olm›yacaklard›r, esas›n› da kabul ettik. Yaln›z o zaman vekiller gibi intihap olunan ve Heyeti Vekileye dahil bulunan Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paﬂa bu karardan hariç b›rak›ld›. Çünkü, ordu idare ve kumandas›n›n tesadüfî bir zata tevdii caiz görülmedi.
Efendiler, bu tarz hareketin ve al›nan karar›n mahiyeti tetkik olunursa ﬂu
netice ç›kar: Muhteris hizbi, hükûmet teﬂkilinde tamamen serbest b›rak›yoruz.
Heyeti haz›raya dahil vekillerden hiçbiri iﬂtirak ettirilmeksizin kâmilen arzu ettikleri zevattan, arzu ettikleri gibi bir Heyeti Vekile teﬂkil ederek mukadderat›
memleketi idare eylemelerinde bir beis görmüyoruz. Fakat, ne hükûmet teﬂkiline ve ne de teﬂkil etseler bile, memleketi idareye iktidar göstereceklerine emin
bulunuyoruz.
Meclisi i¤fale çal›ﬂan muhteris hizip, ﬂu veya bu tarzda bir hükûmet teﬂkiline muvaffak olabildi¤i takdirde, bu hükûmetin, bir müddet, tarz› idaresini ve
idaredeki liyakatini takip ve hatta ona muavenet eylemek muvaf›k olaca¤› kanaatinde bulunduk. Fakat, bu suretle teﬂekkül edecek hükûmet, memleket idaresinde ve yeni gayelerimizi takipte aciz ve inhiraf gösterirse bunu Mecliste tebarüz ettirerek Meclisi tenvir eylemek ﬂ›kk›n› müreccah mütalea ettik. Hükûmet teﬂkiline muvaffak olamad›klar› halde, hâs›l olacak teﬂettütün, Meclisçe
medar› intibah olaca¤› tabiî idi. Buhran ve teﬂeltülü idame tecviz edilemiyece¤inden, iﬂte o zaman, bizzat müdahale ederek, tasavvur etti¤im meseleyi vazetmek suretile iﬂi esas›ndan halledebilece¤imi düﬂünmüﬂtüm.
Heyeti Vekile ile, Çankayada, aktetti¤imiz içtima› müteak›p, yaz›p, müﬂterek imza ile bana tevdi ettikleri istifaname ﬂu idi:
Riyaseti Celileye
Türkiye Devletinin, karﬂ›s›nda bulunan dahilî ve haricî vezaifi mühimme ve müﬂkileyi
sühuletle intaca muvaffak olmas› için gayet kuvvetli ve Meclisin muzamahereti tammesine
mazhar bir Heyeti Vekileye ihtiyac› kat’î bulundu¤u kanaatindeyiz. Binaenaleyh Meclisi Alinin her suretle itimat ve muzaheretine müstenit bir Heyeti Vekilenin teﬂekkülüne hizmet etmek maksadile, istifa eyledi¤imizi kemali hürmetle arzeyleriz efendim.

Efendiler, bu istifaname, 27 Teﬂrinievvel 1339 Cumartesi günü ö¤leden
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Kötülük, hükûmetin, Mecliste seçimle* iﬂ baﬂ›na getirilmesiydi. Bu gerçe¤i çoktan görmüﬂtüm.
Ben, Mecliste, gizli ve muhalif bir grup bulundu¤unu sezdikten, Meclisin
çal›ﬂmalar›nda duygular›n egemen oldu¤unu ve bakanlar kurulunun çal›ﬂmalar›n›n hergün, temelsiz birtak›m nedenlerle ç›¤›r›ndan ç›kar›lmakta oldu¤unu iyice anlad›ktan sonra, uygulamak için elveriﬂli zaman› beklemekte bulundu¤um bir düﬂüncenin uygulanmas› zaman›n›n geldi¤i yarg›s›na varm›ﬂt›m.
Bunu, itiraf etmeliyim. Buna göre ﬂimdi verece¤im bilgileri ve aç›klamalar›
anlamak daha kolay olacakt›r.
Efendiler, Halk Partisinin, Rauf Beyi onun bulunmad›¤› bir toplant›da
‹kinci Baﬂkanl›¤a ve Sabit Beyi ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na aday seçti¤i tarih 25 Ekim
1923 Perﬂembe günüdür. O gün ve ertesi Cuma günü Bakanlar Kurulu Çankayada benim yan›mda topland›.
Hem Bakanlar Kurulu Baﬂkan› Fethi Beyin hem de öbür bakanlar›n çekilmeleri zaman›n›n geldi¤ini ve bunun gerekli oldu¤unu ileri sürdüm. Meclis
Bakanlar Kurulunu seçerken, bugünkü kabinede bulunan bakanlardan yeniden seçilen olursa onlar, bu seçimden sonra da çekilerek yeni Bakanlar Kuruluna girmiyeceklerdir, ilkesini de kabul ettik. Yaln›z o tarihlerde bakanlar gibi seçilen ve Bakanlar Kurulunda üye bulunan Genelkurmay Baﬂkan› Fevzi
Paﬂa bu karar›n d›ﬂ›nda b›rak›ld›. Çünkü, ordunun yönetim ve komutas›n›n
rastgele bir kiﬂiye b›rak›lmas› do¤ru görülmedi.
Efendiler, bu karar›n ve böyle davran›ﬂ›n içyüzü incelenirse ﬂu sonuç ç›kar:
‹ktidar tutkunu grubu, hükûmet kurmakta büsbütün serbest b›rak›yoruz. ﬁimdiki kurulda bulunan bakanlardan hiçbiri kat›lmaks›z›n hepsi de istedikleri kiﬂilerden olmak üzere, istedikleri gibi bir Bakanlar Kurulu kurarak memleket
kaderini yönetmelerinde bir sak›nca görmüyoruz. Ama, ne hükûmet kurmaya
ve ne de kursalar bile, memleketi yönetmeye güçleri yetece¤ine inan›yoruz.
Meclisi aldatmaya çal›ﬂan iktidar tutkunu grup, ﬂu veya bu yolda bir hükûmet kurmay› baﬂarabilirse, bu hükûmetin, yönetim biçimini ve yönetmedeki becerisini bir süre izlemenin ve dahas› ona yard›m etmenin uygun olaca¤›
kan›s›na vard›k. Ama, bu yoldan kurulacak, hükûmet, memleket yönetiminde ve yeni amaçlar›m›za do¤ru yürütmekte güçsüzlük ve sapma gösterirse, bunu Mecliste belirterek Meclisi ayd›nlatmay› ye¤ gördük. Hükûmet kurmay›
baﬂaramazlarsa, ortaya ç›kacak düzensizli¤in sürmesi uygun görülemiyece¤inden, iﬂte o zaman, ben kendim iﬂe kar›ﬂarak, tasarlad›¤›m ﬂeyi ortaya koyarak
sorunu kökünden çözümleyebilece¤imi düﬂünmüﬂtüm.
Bakanlar Kurulu ile, Çankayada, yapt›¤›m›z toplant› sonunda, yaz›p, birlikte imzalayarak bana verdikleri çekilme yaz›s› ﬂu idi:

Uygulamak
için elveriﬂli zaman
bekledi¤im
bir düﬂünceyi uygulama zaman› gelmiﬂti

Fethi Beyin
Baﬂkanl›¤›ndaki
Yüksek Baﬂkanl›¤a
Türkiye Devletinin, karﬂ›s›nda bulunan iç ve d›ﬂ önemli ve güç iﬂleri kolayl›kla sonuç- Bakanlar
land›rabilmesi için çok güçlü ve Meclisin tam güvenini kazanm›ﬂ bir Bakanlar Kuruluna ke- Kurulu çekiliyor

sin gereksinim bulundu¤u kan›s›nday›z. Bunun için Yüksek Meclisin her bak›mdan güven
ve yard›m›na dayal› bir Bakanlar Kurulunun kurulmas›na yard›m etmek amac›yla çekildi¤imizi üstün sayg›yla bilginize sunar›z.

Efendiler, bu istifa yaz›s›, 27 Ekim 1923 Cumartesi günü ö¤leden sonra
* Bakanlar›n teker teker ve do¤rudan do¤ruya meclis taraf›ndan seçilmesi (B.Y.)
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Heyeti Vekile listeleri
ve Heyeti
Vekile Riyasetine intihab› muhtemel görülen simalar

Hakimiyeti
Milliyemizi
her ﬂeye ve
her ﬂeye
karﬂ› s›yanet edelim
diyen zat

F›rka ‹dare
Heyeti de
kat’î bir
Heyeti Vekile listesi
haz›rl›yamad›

sonra saat birde taht› riyasetimde içtima eden F›rka heyeti umumiyesine bildirildikten sonra saat beﬂe do¤ru kuﬂat olunan Mecliste resmen okunmuﬂtur.
Heyeti Vekilenin istifas›, tahakkuk etti¤i dakikadan itibaren, Meclis azas›,
Meclis odalar›nda, evlerinde, grup grup toplanarak yeni Heyeti Vekile listeleri
tertibine baﬂlad›lar. Bu hal, Teﬂrinievvelin 28 inci günü geç vakte kadar devam
etti. Hiçbir grup, umum Meclisçe ﬂayan› kabul olacak ve efkâr› umumîyei milletçe hüsnü telâkki edilecek esamiyi muhtevi bir namzet listesi tesbit edemiyordu. Bilhassa vekâletlere namzet düﬂünülürken, o kadar çok hahiﬂkar ve taliplerle karﬂ› karﬂ›ya kal›yorlard› ki, herhangi birinin di¤erlerine tercihi suretile
tesbit olunacak listeyi kabul ettirmekteki müﬂkülât, liste tertip etmekle meﬂgul
olanlar› yeis ve endiﬂeye düﬂürdü. Gerçi ‹stanbulun baz› gazeteleri baz› zevat›n
foto¤rafilerini dercederek Heyeti Vekile Riyasetine intihab› muhtemel "muhterem simalar" ihtarile nazar› dikkati celbetmekte kusur etmedi. Gerçi gayretli
baz› gazeteciler 28 Teﬂrinievvel günü erkenden, "‹stanbulun yüzünü örten sabah sisinin ördü¤ü gaze henüz s›yr›l›rken; deniz semadan, sahillesden akseden
renklerle boyanm›ﬂ, hareketsiz duruyorken"; Marmaran›n sakin sinesini yararak ilerliyen Seyrisefainin vapurile Kalam›ﬂ iskelesine ç›k›yor.. Yolda, Rauf Beye tesadüf ediyor. Ondan sonra "büyük bir bahçenin içinde, güzel Kalam›ﬂ
köﬂkünün, mükemmel bir surette mefruﬂ ve müzeyyen salonuna" dahil oluyor
ve köﬂk mukiminin, muhtelif meseleler hakk›nda ald›¤› mütaleas›n›, bilhassa
"hakimiyeti millîyemizi her ﬂeye ve her ﬂeye (!) karﬂ› s›yanet edelim..." nasihatini neﬂir ile efkâr› tenvire hizmette tekâsül göstermiyor fakat, bu ihtar ve irﬂatlar Ankaraya müessir olam›yordu.
Efendiler, her ﬂeye ve her ﬂeye (!) karﬂ› hakimiyeti millîyenin s›yaneti tavsiyesinde bulunan zat halifenin iltifat›n› "lûtfu ilâhî" telâkki eden zatt›r!
Baz› gazetelerin, Konyaya memur Fuat Paﬂan›n, 28 de ‹stanbula muvasalat›nda, onun, Rauf Bey, Refet Paﬂa, Adnan Bey ve daha di¤er birçok zevat taraf›ndan istikbal edildi¤ini ilân eden telgrafnameleri ve Rauf Beyle Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n resimlerini dercederek Mondros Mütarekesini, Kars›n istilâs›n› hat›rlatmak için yazd›klar› yaz›lar› dahi kâfi derecede nazar› dikkati celbe
medar olamad›.
28 Teﬂrinievvel günü geç vak›tta, hali içtimada bulunan F›rka Heyeti ‹daresi taraf›ndan davet olundum. F›rka Heyeti ‹dare Reisi Fethi Bey idi. Fethi Bey;
F›rka nam›na Heyeti ‹darece bir namzet listesi tertip olundu¤undan ve bu hususta F›rka Reisi Umumîsi oldu¤um için benim de noktai nazar›m›n al›nmas› muvaf›k görüldü¤ünden içtimalar›na davet ettiklerini bildirdi. Tertip olunan listeye
göz gezdirdim. Bence muvaf›k oldu¤unu ve fakat bu listede isimleri mevcut olan
zevat›n da rey ve muvafakatini almak lâz›mgeldi¤ini ifade ettim. Bu teklifim münasip görüldü. Meselâ, Hariciye Vekâleti için ismi mevzuubahs edilen Yusuf Kemal Beyi davet ettik. Yusuf Kemal Bey, bu listeye dahil olam›yaca¤›n› bildirdi.
Bundan ve buna mümasil baz› vaziyetlerden anlad›m ki F›rka Heyeti ‹daresi dahi ﬂayan› kabul ve kat’î bir namzet listesi tertip edememektedir. Heyeti ‹dare azas›na, icap edenlerle daha ziyade müdavelei efkâr ederek kat’î bir liste tespit etmelerini tavsiye ettikten sonra yanlar›ndan ayr›ld›m. Gece olmuﬂu. Çankayaya
gitmek üzere Meclis binas›n› terkederken koridorlarda bana intizar etmekte
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saat birde baﬂkanl›¤›mda toplanan Parti genel kuruluna bildirildikten sonra
saat beﬂe do¤ru aç›lan Mecliste resmî olarak okunmuﬂtur.
Bakanlar Kurulunun çekilmesi, gerçekleﬂti¤i dakikadan baﬂlamak üzere,
Meclis üyeleri, Meclis odalar›nda, evlerinde, grup grup toplanarak yeni Bakanlar Kurulu listeleri düzenlemeye baﬂlad›lar. Bu durum, Ekimin 28 inci günü geç vakta kadar sürdü. Hiçbir grup, bütün Meclisçe kabul olunabilecek ve
ulus kamu oyunca iyi karﬂ›lanabilecek isimlerden oluﬂan bir aday listesi saptayam›yordu. Özellikle bakan adaylar› düﬂünülürken, o kadar çok hevesli ve
isteklilerle karﬂ› karﬂ›ya kal›yorlard› ki, herhangi birini öbürlerine ye¤leyerek
saptanacak listeyi kabul ettirmekteki güçlük, liste düzenlemekle u¤raﬂanlar›
umutsuzlu¤a ve kayg›ya düﬂürdü. Bununla beraber ‹stanbulun kimi gazeteleri kimi kiﬂilerin resimlerini basarak Bakanlar Kurulu Baﬂkanl›¤›na seçilece¤i
umulan "say›n kiﬂi" ler diyerek dikkati çekmekten geri kalmad›lar. Bir de kimi gayretli gazeteciler 28 Ekim günü erkenden, "‹stanbulun yüzünü örten sabah sisinin ördü¤ü peçe yeni s›yr›l›rken, deniz gökten, k›y›lardan yans›yan
renklerle boyanm›ﬂ, hareketsiz duruyorken"; Marmaran›n dingin ba¤r›n› yararak ilerliyen Seyrisefainin* vapurile Kalam›ﬂ iskelesine ç›k›yor.. Yolda, Rauf Beye rastl›yor.. ondan sonra "büyük bir bahçenin içinde, güzel Kalam›ﬂ
köﬂkünün, kusursuz döﬂenmiﬂ ve süslenmiﬂ salonuna" giriyor ve köﬂkte oturan›n, çeﬂitli konularla ilgili düﬂüncesini al›yor, özellikle "ulusal egemenli¤imizi her ﬂeye ve her ﬂeye (!) karﬂ› koruyal›m..." ö¤üdünü yay›mlayarak kamu
oyunu ayd›nlatmaktan üﬂenmiyor ama, bu uyar› ve ayd›nlatmalar Ankaraya
etkili olam›yordu.
Efendiler, her ﬂeye ve her ﬂeye (!) karﬂ› ulusal egemenli¤in korunmas›n›
öneren kiﬂi halifenin okﬂay›c› sözlerini "Allah›n Kayras›" sayan kiﬂidir.
Kimi gazetelerin, Konyada görevli Fuat Paﬂan›n, 28 de ‹stanbula geliﬂinde, onun, Rauf Bey, Refet Paﬂa, Adnan Bey ve baﬂka birçok kiﬂiler taraf›ndan
karﬂ›land›¤›n› duyuran telgraflar› ve Rauf Beyle Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n
resimlerini basarak Mondros Ateﬂkesini, Kars›n düﬂman eline geçiﬂini an›msatmak için yazd›klar› yaz›lar› da yeterince dikkati çekmeye yaramad›.
28 Ekim günü geç vak›tta, toplant›da bulunan Parti Yönetim Kurulu
taraf›ndan ça¤›r›ld›m. Parti Yönetim Kurulu Baﬂkan› Fethi Bey idi. Fethi
Bey; Parti ad›na Yönetim Kurulu taraf›ndan bir aday listesi düzenlendi¤inden ve bu konuda Parti Genel Baﬂkan› oldu¤um için benim de görüﬂümün
ö¤renilmesi uygun bulundu¤u için toplant›lar›na ça¤›rd›klar›n› bildirdi.
Düzenlenen listeye göz gezdirdim. Bence uygun oldu¤unu ama bu listede
isimleri bulunanlar›n da ne düﬂündüklerini ö¤renmek ve onaylar›n› almak
gerekti¤ini söyledim. Bu önerim uygun görüldü. Örne¤in, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› için ismi geçen Yusuf Kemal Beyi ça¤›rd›k. Yusuf Kemal Bey, bu listeye giremiyece¤ini bildirdi. Bundan ve buna benzer kimi durumlardan anlad›m ki Parti Yönetim Kurulu bile kabul edilebilecek kesin aday listesi düzenleyememektedir. Yönetim Kurul üyelerine, gerekenlerle daha çok görüﬂerek kesin bir liste saptamalar›n› önerdikten sonra yanlar›ndan ayr›ld›m. Gece olmuﬂtu. Çankayaya gitmek üzere Meclis binas›ndan ayr›l›r* Devlet Deniz Yollar›n›n o zamanki ad› (B.Y.)
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Cumhuriyetin ilân› karar›n› nerede ve kimlere söyledim

‹smet Paﬂa
ile Cumhuriyetin ilân›
kanununa
ait lâyihay›
haz›rlad›k

olan, Kemaletün Sami ve Halit Paﬂalara tesadüf ettim. Ali Fuat Paﬂa, Ankaradan hareket ederken bunlar›n Ankaraya muvasalat eylediklerini o günkü
gazetede bir teﬂyi ve "bir istikbal" serlevhas› alt›nda okumuﬂtum. Henüz kendilerile görüﬂmemiﬂtim. Benimle mülâkat için geç vakte kadar orada intizarda bulunduklar›n› anlay›nca akﬂam yeme¤ine gelmelerini Müdafaai Millîye
Vekili Kâz›m Paﬂa vas›tasile tebli¤ ettim. ‹smet Paﬂa ile Kâz›m Paﬂaya ve Fethi Beye de Çankayaya benimle beraber gelmelerini söyledim. Çankayaya gitti¤im zaman orada, beni görmek üzere gelmiﬂ Rize Meb'usu Fuat, Afyon Karahisar Meb'usu Ruﬂen Eﬂref Beylere tesadüf ettim. Onlar› da yeme¤e al›koydum.
Yemek esnas›nda; yar›n cumhuriyet ilân edece¤iz! dedim. Haz›r bulunan
arkadaﬂlar, derhal fikrime iﬂtirak ettiler. Yeme¤i terkettik. O dakikadan itibaren, sureti hareket hakk›nda, k›sa bir program tespit ve arkadaﬂlar› tavzif ettim.
Tespit etti¤im program ve verdi¤im talimat›n tatbikat›n› göreceksiniz!
Efendiler, görüyorsunuz ki, cumhuriyet ilân›na karar vermek için Ankarada bulunan bütün arkadaﬂlar›m› davete ve onlarla müzakere ve münakaﬂaya
asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü, onlar›n zaten ve tabiaten benimle bu
hususta hemfikir olduklar›na ﬂüphe etmiyordum. Halbuki o esnada Ankarada
bulunm›yan baz› zevat, salâhiyetleri olmad›¤› halde, kendilerine haber verilmeden ve rey ve muvafakatleri al›nmadan, cumhuriyetin ilân edilmiﬂ olmas›n› vesilei i¤birar ve iftirak addettiler.
O gece birlikte bulundu¤umuz arkadaﬂlar, erkenden beni terkettiler. Yaln›z ‹smet Paﬂa, Çankayada misafir idi. Onunla yaln›z kald›ktan sonra bir kanun lâyihas› müsveddesi haz›rlad›k. Bu müsveddede 20 Kânunusani 1337 tarihli Teﬂkilât› Esasiye Kanununun ﬂekli devleti tespit eden maddelerini ﬂu suretle tadil etmiﬂtim: Birinci maddenin nihayetine "Türkiye Devletinin ﬂekli hükûmeti cumhuriyettir" cümlesini ilâve ettim. Üçüncü maddeyi ﬂu yolda tadil ettim:
"Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi taraf›ndan idare olunur. Meclis, hükûmetin ink›sam etti¤i ﬂuabat› idareyi icra Vekilleri vas›tasile idare eder."
Bundan baﬂka Teﬂkilât› Esasiye Kanununun mevadd› esasiyesinin sekiz
ve dokuzuncu maddeleri de tadil ve tavzih olunarak ﬂu maddeler yaz›ld›:
"Madde: - Türkiye Reisicumhuru Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti
umumiyesi taraf›ndan ve kendi azas› meyan›ndan bir intihap devresi için intihap olunur. Vazifei riyaset, yeni reisicumhurun intihab›na kadar devam eder.
Tekrar intihap olunmak caizdir."
"Madde: - Türkiye reisicumhuru devletin reisidir. Bu s›fatla lüzum gördükçe Meclise ve Heyeti Vekileye riyaset eder."
"Madde: - Baﬂvekil, reisicumhur taraf›ndan ve Meclis azas› meyan›ndan
intihap olunur. Di¤er vekiller baﬂvekil taraf›ndan yine Meclis azas› aras›ndan
intihap olunduktan sonra heyeti umumiyesi reisicumhur taraf›ndan Meclisin
tasvibine arzolunur. Meclis hali içtimada de¤ilse, keyfiyeti tasvip Meclisin içtima›na talik olunur."
Bu maddelere, encümen ve Mecliste, din ve lisana ait malûmunuz olan bir
madde de ilâve edilmiﬂtir.

ken koridorlarda beni beklemekte olan, Kemalettin Sami ve Halit Paﬂalara
rastlad›m. Ali Fuat Paﬂa, Ankaradan ayr›l›rken bunlar›n Ankaraya geldiklerini o günkü gazetede "bir u¤urlama ve bir karﬂ›lama" baﬂl›¤› alt›nda okumuﬂtum. Daha kendilerile görüﬂmemiﬂtim. Benimle görüﬂmek için geç saatlere kadar orada beklediklerini anlay›nca akﬂam yeme¤ine gelmelerini Millî
Savunma Bakan› Kâz›m Paﬂa arac›l›¤›yla bildirdim. ‹smet Paﬂa ile Kâz›m Paﬂaya ve Fethi Beye de Çankayaya benimle birlikte gelmelerini söyledim.
Çankayaya gitti¤im zaman orada, beni görmek üzere gelmiﬂ Rize Meb’usu
Fuat, Afyon Meb'usu Ruﬂen Eﬂref Beylere rastlad›m. Onlar› da yeme¤e al›koydum.
Yemek s›ras›nda; "Yar›n cumhuriyeti ilân edece¤iz!" dedim. Orada bulunan arkadaﬂlar, hemen bu düﬂünceme kat›ld›lar. Yeme¤i b›rakt›k. O dakika, yap›lacak iﬂler için, k›sa bir program saptay›p arkadaﬂlar› görevlendirdim.
Saptad›¤›m program›n ve verdi¤im direktifin uygulan›ﬂ›n› göreceksiniz.
Efendiler, görüyorsunuz ki, cumhuriyet ilân›na karar vermek için Ankarada bulunan bütün arkadaﬂlar›m› ça¤›rmaya ve onlarla görüﬂüp tart›ﬂmaya
hiç gerek görmedim. Çünkü, onlar›n elbette benimle bu konuda eﬂdüﬂüncede
olduklar›na kuﬂkum yoktu. Oysa o s›rada Ankarada bulunmayan kimi kiﬂiler,
yetkileri olmad›¤› halde, kendilerine haber verilmeden ve düﬂünce ve onaylar› al›nmadan, cumhuriyetin ilân edilmiﬂ olmas›n› gücenme ve k›r›lma nedeni
sayd›lar.
O gece birlikte bulundu¤umuz arkadaﬂlar, erkenden benden ayr›ld›lar.
Yaln›z ‹smet Paﬂa, Çankayada konuk idi. Onunla yaln›z kald›ktan sonra bir
kanun tasar›s› tasla¤› haz›rlad›k. Bu taslakta 20 Ocak 1921 tarihli Anayasan›n
devletin biçimini saptayan maddelerini ﬂöylece de¤iﬂtirmiﬂtim: Birinci maddenin sonuna "Türkiye Devletinin yönetim biçimi cumhuriyettir" cümlesini ekledim. Üçüncü maddeyi ﬂu yolda de¤iﬂtirdim: "Türkiye Devleti Büyük Millet
Meclisi taraf›ndan yönetilir. Meclis, hükûmetin içerdi¤i yönetim kollar›n› Bakanlar arac›l›¤› ile yönetir."
Bundan baﬂka Anayasan›n temel maddelerinden olan sekiz ve dokuzuncu maddeleri de de¤iﬂtirilip aç›kl›¤a kavuﬂturularak ﬂu maddeler yaz›ld›:
"Madde: - Türkiye cumhurbaﬂkan› Türkiye Büyük Millet Meclisi genel
kurulu taraf›ndan ve kendi üyeleri aras›ndan bir seçim dönemi için seçilir.
Baﬂkanl›k görevi, yeni cumhurbaﬂkan› seçilene kadar sürer. Eski baﬂkan yeniden seçilebilir."
"Madde: - Türkiye cumhurbaﬂkan› devletin baﬂkan›d›r. Bu kimli¤i ile gerekli gördükçe Meclise ve Bakanlar Kuruluna baﬂkanl›k eder."
"Madde: - Baﬂbakan, cumhurbaﬂkan› taraf›ndan ve Meclis üyeleri aras›ndan seçilir. Öbür bakanlar baﬂbakan taraf›ndan yine Meclis üyeleri aras›ndan
seçildikten sonra hepsini cumhurbaﬂkan› Meclisin onay›na sunar. Meclis toplant›da de¤ilse, onaylama iﬂi Meclisin toplanmas›na ertelenir."
Bu maddelere, komüsyonda ve Mecliste, din ve dille ilgili bildi¤iniz bir
madde de eklenmiﬂtir.
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‹smet Paﬂa
ile Cumhuriyetin ilân›
kanunuyla
ilgili yasa
tasar›s› haz›rlad›k

29 Teﬂrinievvel 1339
günü Halk
F›rkas› grubunda cereyan eden
müzakerat

Muhterem Efendiler, ﬂimdi, arzu buyurursan›z heyeti aliyenize 29 Teﬂrinievvel 1339 Pazartesi günü Ankarada cereyan etmiﬂ olan hâdiseyi, hulâsaten tasvire çal›ﬂaca¤›m.
Pazartesi günü, ö¤leden evvel saat onda, Halk F›rkas› Grubu, Grup Heyeti ‹dare Reisi Fethi Beyin riyasetinde içtima etti. Heyeti Vekile intihab› müzakeresine baﬂland›.
Reis - Heyeti idare, ihzar› mahiyette, heyeti umumîyeye arzedilmek üzere
bir Heyeti Vekile listesi tertip etti. Heyeti idare, kat’î bir ﬂey tespit etmiﬂ de¤ildir.
Hüküm, heyeti muhteremenizindir. Kabul ederseniz okunsun; sözlerile heyeti
umumîyeye, riyasetinde Fuat Paﬂa bulunan bir liste arzeder. Okunan bu listede ‹ktisat Vekâletine namzet gösterilen Celâl Bey (‹zmir) söz alarak; Heyeti
Vekilenin ehemmiyetinden bahsetmiﬂ ve kendisinin intihap edilmemesini teklif
eylemiﬂ. Bilhassa "bu listede isimleri görülen zevat çekilenlerden daha kuvvetli de¤ildir. Bizden refah ve ›slahat istiyen millet vard›r. Her halde yeniler eskilerden kuvvetli olmal›d›r. ‹ntihapta acele etmiyelim. Hassaten Heyeti Vekile
Reisi intihab› için düﬂünelim." mütaleas›nda bulunmuﬂ..
Saip Bey (Kozan) - Meclis Riyasetine Fethi Bey, Heyeti Vekile Riyasetine
‹smet Paﬂa intihap olunmal›d›r, demiﬂ.
Ekrem Bey (Lâzistan) - Yeni heyet, eski heyetin boﬂlu¤unu doldurabilecek
mi? Bu husustaki fikirlerini Reis Paﬂa Hazretleri, mümkün ise, beyan buyursunlar. Tenevvür edelim. Mütaleas›n› dermeyan eylemiﬂ. (Ben, Mecliste henüz
haz›r bulunmuyordum).
Zülfü Bey (Diyarbekir) - Vazife, F›rka Divan›n›nd›r. Bu hak, grup heyeti
idaresinin de¤ildir. Divan içtima etsin!.. talebinde bulunmuﬂ....
Mehmet Efendi (Bolu) - ‹ntihap olunacak Heyeti Vekile ancak bir ay devam edebilir. ‹ntihaplar›n böyle s›k s›k tekerrürü, memleket ve milleti fena ve
müﬂkül bir hale sevkeder. Heyeti Vekile sebebi istifas›n› vuzuhla anlatmazsa
herhangi bir Heyeti Vekile intihab›na iﬂtirak etmem. Sebebi anl›yal›m. Sonra
intihap edelim.
Faik Bey (Tekirda¤) - Listede gösterilen isimler evvelkilerden kuvvetli de¤ildir. Divan içtima edip bu meseleyi halletsin.
Vas›f Bey (Saruhan) - (‹smet Paﬂan›n hizmetlerinden bahsettikten sonra)
memleketi, milleti ne için terkediyor. Liderlerimiz bizi tenvir etmemiﬂtir. Muhterem Reisimiz (beni kastetmiﬂ olacak) bizi niçin tenvir etmiyor, demiﬂ ve uzun
beyanatta bulunmuﬂ.
Necati Bey (‹zmit) - Memleketin istinat etti¤i zevat›n bizi b›rak›p ayr›lmalar›n› kabul edemeyiz. Reisi Muhterememiz, tenvir ve ikaz etsin. Dahilen ve haricen kuvvetli bir Heyeti Vekileye ihtiyac› kat’îmiz vard›r.
Reis Fethi Bey - Heyeti ‹darenin yapt›¤› bu liste, ne Paﬂan›n ve ne de Heyeti ‹darenindir. ‹zah›nda bulunmaya lüzum görmüﬂ.
Doktor Fikret Bey (Ertu¤rul) - Vas›f ve Necati Beylerin fikirlerine iﬂtirak
ederim. Memleket sütliman de¤ildir. Lâalettayin yap›lacak bir intihaba terketmek olmaz. Kuvvetli zevattan mürekkep bir heyet intihap etmelidir.
Recep Bey (Kütahya) - Rüfeka sözlerini itmam etsinler, sonra Gazi Paﬂa
Hazretleri söylesinler. (Henüz içtimada de¤ildim).

Muhterem Efendiler, ﬂimdi, isterseniz sizlere 29 Ekim 1923 Pazartesi günü Ankarada geçen olay› k›saca anlatmaya çal›ﬂaca¤›m.
Pazartesi günü, ö¤lenden evvel saat onda, Halk Partisi Grubu, Grup Yönetim Kurulu Baﬂkan› Fethi Beyin baﬂkanl›¤›nda topland›. Bakanlar Kurulu
seçimi görüﬂmelerine baﬂland›.
Baﬂkan – Yönetim Kurulu, haz›rl›k niteli¤inde, genel kurula sunulmak
üzere bir Bakanlar Kurulu listesi saptad›. Yönetim Kurulu, kesin bir ﬂey saptam›ﬂ de¤ildir. Karar, say›n toplulu¤unuzundur. Kabul ederseniz okunsun; diyerek genel kurula, baﬂkanl›¤›nda Fuat Paﬂa bulunan bir liste sunar. Okunan
bu listede Ekonomi Bakanl›¤›na aday gösterilen Celâl Bey (‹zmir) söz alarak;
Bakanlar Kurulunun öneminden sözetmiﬂ ve kendisinin seçilmemesini önermiﬂ. Özellikle "bu listede isimleri görülenler çekilenlerden daha güçlü de¤ildir. Bizden refah ve yenilik istiyen millet vard›r. Her halde yeniler eskilerden
güçlü olmal›d›r. Seçimde acele etmiyelim. Özellikle Bakanlar Kurulu Baﬂkan› seçimi için düﬂünelim." demiﬂ..
Saip Bey (Kozan) – Meclis Baﬂkanl›¤›na Fethi Bey, Bakanlar Kurul Baﬂkanl›¤›na ‹smet Paﬂa seçilmelidir, demiﬂ.
Ekrem Bey (Rize) – Yeni kurul, eski kurulun boﬂlu¤unu doldurabilecek
mi? Bu konudaki düﬂüncelerini Reis Paﬂa Hazretleri, uygun görülürse, bildirsinler. Ayd›nlanal›m. Demiﬂ. (Ben, o s›rada daha Meclise gelmemiﬂtim.)
Zülfü Bey (Diyarbak›r) – Vazife, Parti Baﬂkanl›k Divan›n›nd›r. Bu hak,
grup yönetim kurulunun de¤ildir. Divan toplans›n.. dile¤inde bulunmuﬂ.
Mehmet Efendi (Bolu) – Seçilecek Bakanlar Kurulu ancak bir ay görevde kalabilir. Seçimlerin böyle s›k s›k yinelenmesi, memleket ve milleti kötü ve
güç bir duruma sokar. Bakanlar Kurulu çekilme nedenini aç›kça anlatmazsa
herhangi bir Bakanlar Kurulu seçimine kat›lmam. Nedeni anl›yal›m. Sonra seçelim.
Faik Bey (Tekirda¤) – Listede gösterilen isimler evvelkilerden güçlü de¤ildir. Baﬂkanl›k Divan› toplan›p bu sorunu çözümlesin.
Vas›f Bey (Manisa) – (‹smet Paﬂan›n hizmetlerinden söz ettikten sonra)
memleketi, milleti ne için b›rak›yor. Liderlerimiz bizi ayd›nlatmam›ﬂt›r. Say›n
Baﬂkan›m›z (beni söylemek istemiﬂ olacak) bizi niçin ayd›nlatm›yor, demiﬂ ve
uzun bir konuﬂma yapm›ﬂ.
Necati Bey (‹zmir) – Memleketin dayand›¤› kimselerin bizi b›rak›p ayr›lmalar›n› kabul edemeyiz. Say›n Baﬂkan›m›z, ayd›nlats›n ve uyars›n. ‹çeriye ve
d›ﬂar›ya karﬂ› güçlü Bakanlar Kuruluna kesin gereksinimimiz vard›r.
Baﬂkan Fethi Bey – Yönetim Kurulunun yapt›¤› bu liste, ne Paﬂan›n ve
ne de Yönetim Kurulunundur, diye aç›klama yapmay› gerekli görmüﬂ.
Doktor Fikret Bey (Bilecik) – Vas›f ve Necati Beylerin düﬂüncelerine kat›l›r›m. Memleket sütliman de¤ildir. ‹ﬂi geliﬂigüzel yap›lacak bir seçime b›rakmak olmaz. Güçlü kiﬂiler içeren bir kurul seçilmelidir.
Recep Bey (Kütahya) – Arkadaﬂlar sözlerini tamamlas›nlar, sonra Gazi
Paﬂa Hazretleri söylesinler. (Daha toplant›da de¤ildim).
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29 Ekim
1923 günü
Halk Partisi grubunda
yap›lan görüﬂmeler

Ben, Reisi
Umumî s›fatile meselenin halline memur
edildim

‹lyas Sami Bey (Muﬂ) - Reisi Muhteremimiz Gazi Paﬂa Hazretleri fikirlerini beyan buyursunlar. Buhran›n, tevellüt etti¤i gün halli daha faydal›d›r. Talik, teceddüdünü mucip olur. Bir Heyeti Vekile Reisi intihap edelim. Yirmi dört
saat mühlet verelim. Arkadaﬂlar›n› bulsun, kuvvetli bir hükûmet vücuda gelsin.
Abdurrahman ﬁeref Bey (merhum ‹stanbul Meb'usu) - Baz› arkadaﬂlar
telâﬂ ediyorlar. Bu her memlekette vaki olan bir ﬂeydir. Cümlemizin maksad›,
saadeti vatand›r. Biz makina kurup t›k›r t›k›r iﬂletemiyoruz. Bu da do¤ru. Kuvvetli bir hükûmet nas›l bulmal›, maraz› ne suretle keﬂfetmeli? Teﬂkilât› Esasiye
Kanunumuzu nazar› dikkate alal›m. Hükûmetin vazifesini tayin edelim. Meclis kanaatlerini söylesin. Ondan sonra Reis Paﬂam›z da kanaatlerini beyan buyursunlar. Bir netice ç›karal›m. Herkes bir iﬂe yarar. Herkesi yarad›¤› iﬂte kullanmal›. Eﬂhastan bahsetmiyelim. Makas›d› âliyede müﬂterekiz. Reis Paﬂa Hazretleri kanaatlerini beyan buyursunlar.
Eyüp Sabri Efendi (Konya) - Behemehal bir intihap karﬂ›s›nday›z. Sab›k
Heyeti Vekile intihap olunsa bile tekrar kabul etmeyeceklerine karar verdiklerini iﬂitiyoruz. Bu karar› Meclisi Ali feshetmelidir.
Recep Bey (Kütahya) - Üç esasl› noktadan bahsedece¤im. Birincisi ﬂekil,
ikincisi noksanii faaliyet, üçüncüsü revab›t› maneviyemizde hâs›l olan rahnedir. ﬁekillerde noksan olursa hüsnü netice vermez. Eldeki listedeki k›ymettar
arkadaﬂlar hangi zamanda hangi ﬂerait alt›nda çal›ﬂacaklard›r, malûm de¤il.
Kuvvetli bir zat›n kendi arkadaﬂlar›n› bularak kuvvetli bir hükûmet teﬂkil etmesi lâz›md›r.
Recep Bey bilhassa bu son fikir üzerinde uzun beyanat ve mütaleatta bulunmuﬂ..
Talât Bey (Ardahan) - Recep ve Abdurrahman ﬁeref Beyler pek güzel
izah buyurdular. ‹cra Vekilleri Reisinin vazifesi nedir? Vazife ve Mes'uliyet
Kanununu hâlâ ç›karmad›k. Gazi Paﬂa Hazretleri bizi tenvir buyursunlar, demiﬂ.
Reis, bundan sonra müzakerenin kifayetini reye koymuﬂ. Müzakere kâfi
görüldükten sonra birtak›m takrirler okunmuﬂ. Bu takrirlerden Kemalettin Sami Paﬂan›n takriri kabul olunmuﬂ. Bu takrir muhteviyat›na göre, ben, reisi
umumî s›fatile meselenin halline heyeti umumîye taraf›ndan tevkil ve memur
ediliyorum.
Müzakerenin cereyan› esnas›nda Çankayada ikametgâh›mda bulunuyordum. Kemalettin Sami Paﬂan›n takririnin kabul edilmesi üzerine, içtimaa davet
edildim. ‹çtima salonuna girer girmez do¤ru kürsüye ç›kt›m ve ﬂu k›sa mütalea
ve teklifi dermeyan ettim.
"Efendiler! dedim, Heyeti Vekile intihab›nda teﬂettütü efkâr hâs›l oldu¤u
anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bana bir saat kadar müsaade buyurun. Bulaca¤›m sureti halli arzederim."
Reis Fethi Bey, teklifi reye koydu. Kabul olundu.
Efendiler, bu bir saat zarf›nda icab eden zevat› Meclisteki odama davet
ederek onlara 28/29 Teﬂrinievvel gecesi haz›rlad›¤›m teklifi kanunî müsveddesini gösterdim ve müdavelei efkâr ettim.

‹lyas Sami Bey (Muﬂ) – Say›n Baﬂkan›m›z Gazi Paﬂa Hazretleri düﬂüncelerini bildirsinler. Bunal›m›n, do¤du¤u gün çözümlenmesi daha yararl›d›r.
Erteleme, buhran› ﬂiddetlendirir. Bir Bakanlar Kurulu Baﬂkan› seçelim.
Yirmi dört saat süre verelim. Arkadaﬂlar›n› bulsun, güçlü bir hükûmet oluﬂsun.
Abdurrahman ﬁeref Bey (merhum ‹stanbul Meb'usu) – Kimi arkadaﬂlar
kayg›ya kap›l›yorlar. Bu her memlekette olagelen bir ﬂeydir. Hepimizin amac›, yurdun mutlulu¤udur. Bir makina kurup t›k›r t›k›r iﬂletemiyoruz. Bu da
do¤ru. Güçlü bir hükûmeti nas›l bulmal›, derdi nas›l anlamal›? Anayasam›z›
göz önünde tutal›m. Hükûmetin görevini belli edelim. Meclisde görüﬂler belirsin. Ondan sonra Baﬂkan Paﬂam›z da görüﬂlerini söylesinler. Bir sonuç ç›karal›m. Herkes bir iﬂe yarar. Herkesi yarad›¤› iﬂte kullanmal›. Kiﬂilerden sözetmiyelim. Yüksek amaçta birli¤iz. Baﬂkan Paﬂa Hazretleri düﬂündüklerini söylesinler.
Eyüp Sabri Efendi (Konya) – Ne olursa olsun bir seçim karﬂ›s›nday›z. Eski Bakanlar Kurulu seçilse bile yine kabul etmiyeceklerine karar verdiklerini
iﬂitiyoruz. Bu karar› Yüksek Meclis bozmal›d›r.
Recep Bey (Kütahya) – Üç ana noktadan sözedece¤im. Birincisi biçim,
ikincisi çal›ﬂma eksikli¤i, üçüncüsü duygusal ba¤lar›m›zda beliren kopukluklard›r. Biçimlerde eksiklik olursa iyi sonuç vermez. Eldeki listedeki de¤erli
arkadaﬂlar hangi zamanda hangi koﬂullar alt›nda çal›ﬂacaklard›r, bilinmiyor.
Güçlü birinin kendi arkadaﬂlar›n› bularak güçlü bir hükûmet kurmas› gerekir.
Recep Bey özellikle bu son düﬂünce üzerinde uzun uzun konuﬂmuﬂ..
Talât Bey (Artvin) – Recep ve Abdurrahman ﬁeref Beyler pek güzel
aç›klad›lar. Bakanlar Kurulu Baﬂkan›n›n görevi nedir? Görev ve Sorumluluk Kanununu hâlâ ç›karmad›k. Gazi Paﬂa Hazretleri bizi ayd›nlats›nlar, demiﬂ.
Baﬂkan, bundan sonra görüﬂmenin yeterlili¤ini oya koymuﬂ. Görüﬂme
yeterli görüldükten sonra birtak›m önergeler okunmuﬂ. Bu önergeler aras›ndan Sami Paﬂan›n önergesi kabul olunmuﬂ. Bu önergeye göre, ben, genel baﬂkan olarak sorunun çözümlenmesine genel kurul taraf›ndan vekil yap›l›yor ve
görevlendiriliyorum.
Görüﬂmeler yap›l›rken Çankayada konutumda bulunuyordum. Kemalettin Sami Paﬂan›n önergesi kabul edilince toplant›ya ça¤r›ld›m. Toplant› salonuna girer girmez do¤ru kürsüye ç›kt›m ve ﬂu k›sa görüﬂ ve öneriyi yapt›m.
"Efendiler dedim, Bakanlar Kurulu seçiminde görüﬂ ayr›l›¤›na düﬂüldü¤ü anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bana bir saat kadar izin verin. Bulaca¤›m çözüm yolunu bilginize sunar›m."
Reis Fathi Bey, öneriyi oya koydu. Kabul olundu.
Efendiler, bu bir saat içinde gerekenleri Meclisteki odama ça¤›rarak onlara 28/29 Ekim gecesi haz›rlad›¤›m kanun tasar›s› tasla¤›n› gösterdim ve kendileriyle görüﬂtüm.
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Ben, Genel
Baﬂkan
olarak sorunun çözümlenmesiyle görevlendirildim

28/29 Teﬂrinievvel gecesi haz›rlad›¤›m kanun müsveddesini
teklif ettim

Zevalden sonra saat bir buçukta F›rka heyeti umumîyesi tekrar Fethi Beyin
riyasetinde içtima etti. ‹lk söz bende idi Kürsüye ç›kt›m ve ﬂu beyanatta bulundum:
"Muhterem arkadaﬂlar, hallinde müﬂkülâta duçar oldu¤unuz meselenin
sebep ve illeti, bütün rüfekaca taayyün etmiﬂ oldu¤u kanaatindeyim. Noksan,
kusur, takip etmekte oldu¤umuz usul ve ﬂekildedir. Filhakika, mevcut Teﬂkilât› Esasiye Kanunumuza tevfikan bir Heyeti Vekile teﬂkiline teﬂebbüs etti¤imiz
zaman bütün rüfekan›n herbiri vekiller ve Heyeti Vekile intihab› mecburiyetinde bulunuyor. Heyeti umumiyenizin birden Heyeti Vekile intihab›na mecbur
olman›zda görülen müﬂkülât›n halli zaman› gelmiﬂtir. Geçen devrede de, ayn›
suretle müﬂkülâta tesadüf ediliyordu. Görülüyor ki bu usul bazan birçok teﬂevvüﬂlere bâdi oluyor. Heyeti celileniz bu müﬂkülün halline beni memur k›ld›n›z.
Ben de bu arzetti¤im kanaatten mülhem olarak düﬂündü¤üm ﬂekli tesbit ettim.
Onu teklif edece¤im. Teklifim mazhar› kabul olursa kuvvetli ve mütesanit bir
hükûmet teﬂkili kabil olacakt›r. Devletimizin ﬂekil ve mahiyetini tespit eden ve
hepimiz için gaye olan Teﬂkilât› Esasiye Kanunumuzun baz› noktalar›n› tavzih
lâz›md›r. Teklif ﬂudur" dedikten sonra malûm müsveddeyi okutmak üzere kâtip beylerden birine uzatarak kürsüyü terkettim.
Teklifimin mahiyeti anlaﬂ›ld›ktan sonra münakaﬂat baﬂlad›.
Sabit Bey (Erzincan) - Kabine usulünün lehindeyim. Ancak Teﬂkilât› Esasiye Kanununun tadili teklifi ile bugünkü buhran› halletmek kabil de¤ildir. Biz,
ﬂimdi, bir Heyeti Vekile Reisi intihap edelim. Teﬂkilât› Esasiye Kanununun tadilini sonra düﬂünürüz, dedi.
Haz›m Bey (Ni¤de) - ﬁu mütaleat› dermeyan etti: Teﬂkilât› Esasiye Kanununu biz yapabilir miyiz? Zann›mca yapamay›z. Salâhiyetimiz varsa bu, F›rkada olmaz. F›rkada müzakere edildikten sonra alenî celsede kimse söz söyliyemiyor. Milletin hayat›na müteallik kavaninin burada kat’î surette halline taraftar de¤ilim. Bu gibi kanunlar alenî celsede ve serbestçe görüﬂülmeli ve her
ﬂeyden evvel kabine buhran›n› halledelim.
Yunus Nadi Bey, ﬂu yolda Haz›m Beye cevap verdi: Hangi memleket ilk
defa kununu esasî yaparsa onun için meclisi müessisan yapm›ﬂlard›r. Bizde ise
bu gibi mevatta ayr›ca meclisi müessisan teessüs edece¤i tasrih edilmemiﬂtir.
Bizde hervak›t bu gibi tadilât olmuﬂtur. Bizden evvelki Türkiye Büyük Millet
Meclisi de bu zeminde yürümüﬂtür. Buna salâhiyetimiz vard›r. Tereddüt buyurulmas›n. ﬁimdi, biz, kabine buhran›n›n hallini, Reis Paﬂa Hazretlerine b›rakt›k. O da bize, bu teklifi getirdi. Bu teklifte gösterilen usulü, bütün rüfeka ayr›
ayr› düﬂünmüﬂtür. ﬁimdi, bunu, tesbit lâz›md›r. Teklif edilen ﬂekil zaten mevcuttur. Bunu, tavzih ve daha muayyen ﬂekilde tesbit edece¤iz.
Vehbi Bey (Karesi) - Biz, ﬂimdiye kadar görüﬂüldü¤ü iﬂitilen Teﬂkilât›
Esasiye Kanunundan haberdar de¤iliz. Gazetelerde filhakika gördük. Bu, kâfi mi? Binaenaleyh biz, evvelemirde, bunu bir kül olarak görüﬂmek üzere atiye
b›rak›p buhran› halledelim.
Halil Bey - Teﬂkilât› Esasiye Kanununun tadiline ve yeniden yap›lmas›na
salâhiyetimiz vard›r. Fakat, bu tadilât, hakikaten vatan ve milletimizin saadeti
halini kâfil midir; bunu, söylemek lâz›md›r. Bunu, erbab› hukuktan, hukuku
ulemas›ndan olan arkadaﬂlar›m›z gelsinler, izah etsinler. ‹zahat verilmedikçe,
bunun, derhal, halledilmesine taraftar de¤ilim.
Azadan biri - Teﬂkilât› Esasiye Kanunu öyle ceffelkalem tadil edilemez.

Ö¤leden sonra saat bir buçukta Parti Genel Kurulu yeniden Fethi Beyin
baﬂkanl›¤›nda topland›. ‹lk söz bende idi. Kürsüye ç›kt›m ve ﬂunlar› söyledim:
"Say›n arkadaﬂlar, çözümlenmesinde güçlü¤e u¤rad›¤›n›z sorunun nedeninin ve etmeninin, bütün arkadaﬂlarca anlaﬂ›lm›ﬂ oldu¤u kan›s›nday›m. Eksiklik, sak›nca, uygulamakta oldu¤umuz yöntem ve biçimdedir. Gerçekten,
yürürlükteki Anayasam›z uyar›nca bir Bakanlar Kurulu kurmaya giriﬂti¤imiz
zaman bütün arkadaﬂlardan herbiri bakanlar ve Bakanlar Kurulunu seçmek
zorunda bulunuyor. Hepinizin birden Bakanlar Kurulu seçmek zorunda olman›zda görülen güçlü¤ün giderilmesi zaman› gelmiﬂtir. Geçen dönemde de,
böyle güçlüklere rastlan›yordu. Görülüyor ki bu yöntem kimi zaman birçok
kar›ﬂ›kl›klara yol aç›yor. Yüksek toplulu¤unuz bu güçlü¤ün giderilmesiyle beni görevlendirdi. Ben de bilginize sundu¤um bu görüﬂten esinlenerek düﬂündü¤üm biçimi saptad›m. Onu önerece¤im. Önerim kabul edilirse güçlü ve dayan›ﬂ›k bir hükûmet kurulabilecektir. Devletimizin biçimini ve niteli¤ini saptayan ve hepimiz için amaç olan Anayasan›z›n kimi yerlerini aç›klamak gerekir. Önerim ﬂudur" dedikten sonra bildi¤iniz tasla¤› okutmak üzere kâtip beylerden birine uzatarak kürsüden ayr›ld›m.
Önerimin niteli¤i anlaﬂ›l›nca tart›ﬂmalar baﬂlad›.
Sabit Bey (Erzincan) – Kabine yönteminden yanay›m. Ancak Anayasan›n de¤iﬂtirilmesini önermekle bugünkü bunal›m giderilemez. Biz, ﬂimdi, bir
Bakanlar Kurulu baﬂkan› seçelim. Anayasan›n de¤iﬂtirilmesini sonra düﬂünürüz, dedi.
Haz›m Bey (Ni¤de) – ﬁöyle konuﬂtu: Anayasay› biz yapabilir miyiz? San›rsam yapamay›z. Yetkimiz varsa bu, Partide olmaz. Partide görüﬂüldükten sonra aç›k oturumda kimse söz söyliyemiyor. Milletin varl›¤› ile ilgili kanunlara burada kesin biçim verilmesinden yana de¤ilim. Bu gibi kanunlar aç›k oturumda
ve serbestçe görüﬂülmeli ve her ﬂeyden önce kabine bunal›m›n› giderelim.
Yusuf Nadi Bey, Haz›m Beye ﬂu yolda karﬂ›l›k verdi: Hangi memleket ilk
kez anayasa yaparsa bu iﬂ için kurucu meclis yapm›ﬂlard›r. Bizde ise bu gibi iﬂlerde ayr›ca kurucu meclis kurulaca¤› aç›kça belirtilmemiﬂtir. Bizde herzaman
bu gibi de¤iﬂiklikler olmuﬂtur. Bizden önceki Türkiye Büyük Millet Meclisi de
bu yolda yürümüﬂtür. Buna yetkimiz vard›r. Duraksamayal›m. ﬁimdi, biz, kabine bunal›m›n›n giderilmesini, Baﬂkan Paﬂa Hazretlerine b›rakt›k. O da bize,
bu öneriyi getirdi. Bu öneride gösterilen yöntemi, bütün arkadaﬂlar ayr› ayr›
düﬂünmüﬂtür. ﬁimdi, bunu, saptamak gerekir. Önerilen biçim eskiden beri
vard›r. Bunu, aç›klay›p daha belirli olarak saptayaca¤›z.
Vehbi Bey (Bal›kesir) – Bizim, ﬂimdiye kadar görüﬂüldü¤ü iﬂitilen Anayasadan bir bilgimiz yoktur. Gerçekten gazetelerde gördük. Bu, yeter mi?
Onun için biz, herﬂeyden önce, bunu bir bütün olarak görüﬂmek üzere ileriye
b›rak›p bunal›m› giderelim.
Halil Bey – Anayasay› de¤iﬂtirmeye ve yeniden yap›lmas›na yetkimiz
vard›r. Ama, bu de¤iﬂiklikler, gerçekten vatan ve milletimizin mutlulu¤unu
sa¤lar m›, bunu, söylemek gerekir. Bunu, hukukçu, hukuk bilgini olan arkadaﬂlar›m›z gelsinler, aç›klas›nlar. Aç›klama yap›lmad›kça, bunun, hemen, çözüme ba¤lanmas›ndan yana de¤ilim.
Üyeden biri – Anayasa öyle geliﬂigüzel de¤iﬂtirilemez.
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Ekim gecesi
haz›rlad›¤›m kanun
tasar›s› tasla¤›n› önerdim

Hükûmetimizin ﬂekli
behemehal
Cumhuriyet
olacakt›r

Hamdullah Suphi Bey (‹stanbul) - Dört sene evvel ayr› ayr› intihaplar›n mazarrat›n› söylemiﬂtim, bugün de, ayn› hal baﬂ gösterdi. Gazi Paﬂan›n teklifine gelince, bu yeni de¤ildir. Dört sene evvel yap›lan bir kanunun, daha vaz›h bir surette ifadesidir. Binaenaleyh bunun hilâf›na olarak, söz söyliyecekler gelsin, fikirlerini söylesinler. Fakat, zaman›m›z›n uzunuzad›ya intizara tahammülü yoktur.
Rag›p Bey (Kütahya) - Kanunlar›n en iyisi hadisat ve ihtiyaçtan do¤an›d›r.
‹htiyaç ise meydandad›r. Teﬂkilât› Esasiye Kanununun ikmali lâz›md›r. Tavzihi icap eder. Teklifin derhal müzakeresine geçelim.
Adliye Vekili Seyit Bey merhum - Teklif edilen ﬂekil, yeni bir ﬂey de¤ildir.
Mevcut Teﬂkilât› Esasiye Kanununun, tavzih ve tespitidir. Kanunlar› ihtiyaç
yapar. Nazariyat yapmaz. Zaman, hadisat, her ﬂeye hâkimdir. Kanunu tekâmül, de¤iﬂmez bir düsturu kat’îdir. Teklif edilen ﬂekilde bir yenilik yoktur.
Mevcut ﬂekli, daha sarih ve vaz›h olarak ifade edersek millet ve memleketimizin menfaatine elbet daha muvaf›k hareket etmiﬂ oluruz.
Merhum Seyit Beyin mütaleas›na Abidin Bey (Saruhan) ﬂu cevab› verdi:
Evvelâ hükûmet buhran›n› halledelim.
Eyüp Sabri Efendi (Konya) nin mütaleas› ﬂu idi: Biz, Gazi Paﬂa Hazretlerini hakem yapt›k. Bizim, Teﬂkilât› Esasiye Kanununu tadile salâhiyetimiz
yok demek, gayr›meﬂru oldu¤umuzu kabul etmek demektir. Meclisin, Teﬂkilât› Esasiye Kanununu tadile salâhiyeti derkârd›r. Hükûmetimizin ﬂekli, behemehal cumhuriyet olacakt›r...
Bundan sonra ‹smet Paﬂa söz alarak ﬂu yolda beyanatta bulundu:
F›rka Reisinin teklifini, kabule, ihtiyaç, kat’îdir. Cihan, bizim, bir ﬂekli hükûmet görüﬂtü¤ümüzü biliyor. Bu müzakerat›m›z› bir neticeye raptedip ifade etmemek, zâf ve teﬂettütü idameden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bir tecrübeden bahsedeyim.
Avrupa diplomatlar›, bu hususta, beni, ikaz ettiler. Devletin reisi, yoktur dediler.
ﬁekli haz›r›n›zdaki reis, Meclis Reisidir. Demek ki, siz, bir baﬂka reis bekliyorsunuz. Avrupa düﬂüncesi iﬂte budur. Halbuki, biz, böyle düﬂünmüyoruz. Millet, hakimiyetine, mukadderat›na, bilfiil vaz›ulyettir. O halde, bunun, ifadei hukuk›yesini söylemekten neden çekiniyoruz? Reisicumhur olmadan, baﬂvekil intihab› teklifi, kanunsuz olur. Bunda ﬂüpheye mahal yoktur. Baﬂvekilin intihab›n›, kanunî
ve mümkün k›labilmek için, Gazi Paﬂa Hazretlerinin, teklifinin, kanuniyet kespetmesi lâz›md›r. Zâf› umumînin, idamesinde mana yoktur. F›rkan›n, bütün millete karﬂ›, deruhde etti¤i mes’uliyetin, icabat›na, tevfik› hareket zarurîdir.
‹smet Paﬂadan, sonra Abdurrahman ﬁeref Bey merhumun beyanat› meyan›nda ﬂu sözler vard›:
"Eﬂkali hükûmetin tadad›na lüzum yok. Hakimiyet bilâkaydüﬂart milletindir; dedikten sonra kime sorarsan›z sorunuz, bu, cumhuriyettir. Do¤an çocu¤un ad›d›r. Ama, bu ad, baz›lar›na hoﬂ gelmezmiﬂ, vars›n gelmesin."
Bundan sonra Yusuf Kemal Bey, teklifin kabulü lüzumuna dair uzun malûmat ve mütaleatta bulundu ve derhal onun, merasimi kanuniyesinin itmam›n› teklif ederim, dedi.
Abdullah Azmi Efendinin "meselenin ehemmiyeti derkârd›r. Müzakere
devam etsin." diye yükselen itiraz›na ra¤men müzakerenin kifayeti kabul olundu. Ondan sonra teklifimin heyeti umumîyesi ve mütaek›ben maddeleri birer
birer okunarak müzakere ve kabul edildi.

Hamdullah Suphi Bey (‹stanbul) – Dört sene önce ayr› ayr› seçimlerin sak›ncalar›n› söylemiﬂtim. Bugün de, gene o durum baﬂ gösterdi. Gazi Paﬂan›n
önerisine gelince, bu, yeni de¤ildir. Dört sene önce yap›lan bir kanuna, daha
aç›k bir biçim verilmesidir. Durum bu oldu¤una göre buna karﬂ›, söz söyliyecekler gelsin, düﬂündüklerini söylesinler, ama, uzun uzad›ya düﬂünmeye vaktimiz yoktur.
Rag›p Bey (Kütahya) – Kanunlar›n en iyisi olaylardan ve gereksinimlerden do¤an›d›r. Gereksinim ise ortadad›r. Anayasan›n tamamlanmas› gerekmektedir. Aç›klanmal›d›r. Hemen önerinin görüﬂülmesine geçelim.
Adalet Bakan› rahmetli Seyit Bey – Önerilen biçim, yeni bir ﬂey de¤ildir.
Yürürlükteki Anayasan›n, aç›klan›p belirtilmesidir. Kanunlar› gereksinim yapar. Kuramlar yapmaz. Zaman, olaylar, her ﬂeye etkendir. Geliﬂim kanunu,
de¤iﬂmez kesin bir kurald›r. Önerilen biçimde bir yenilik yoktur. Yürürlükteki biçimi, daha aç›k ve kolay anlaﬂ›l›r olarak belirtirsek millet ve memleketimizin yarar›na elbet daha uygun bir iﬂ yapm›ﬂ oluruz.
Rahmetli Seyit Beyin sözlerine Abidin Bey (Manisa) ﬂu karﬂ›l›¤› verdi:
Önce hükûmet bunal›m›n› giderelim.
Eyüp Sabri Efendi (Konya) nin düﬂüncesi ﬂu idi: Biz, Gazi Paﬂa Hazretlerini hakem yapt›k. Bizim, Anayasay› de¤iﬂtirmek yetkimiz yok demek, gayrimeﬂru oldu¤umuzu kabul etmek demektir. Meclisin, apaç›k Anayasay› de¤iﬂtirme
yetkisi vard›r. Ne olursa olsun Hükûmetimizin biçimi, cumhuriyet olacakt›r...
Bundan sonra ‹smet Paﬂa söz alarak ﬂu yolda konuﬂtu:
Parti Baﬂkan›n›n önerisini, kabule, kesin gereksinim var. Dünya, bizim,
bir hükûmet biçimi üzerinde görüﬂtü¤ümüzü biliyor. Bu görüﬂmelerimizi bir
sonuca ba¤lay›p bunu belirtmemek, güçsüzlü¤ü ve düzensizli¤i sürdürmekten
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Daha önce olmuﬂ bir olay anlatay›m. Avrupa diplomatlar›, bu konuda, beni, uyard›lar. Devletin baﬂkan›, yoktur dediler. ﬁimdiki
baﬂkan, Meclis Baﬂkan›d›r. Demek ki, siz, bir baﬂka baﬂkan bekliyorsunuz.
Avrupa iﬂte böyle düﬂünüyor. Oysa, biz, böyle düﬂünmüyoruz. Millet, egemenli¤ine, kaderine, kendisi el koymuﬂtur. Öyleyse, bunu, hukuk diliyle söylemekten neden çekiniyoruz? Cumhurbaﬂkan› olmadan, baﬂbakan seçilmesi
önerisi, kanunsuz olur. Bunda kuﬂkuya yer yoktur. Baﬂbakan› kanuna uygun
olarak seçebilmek için, Gazi Paﬂa Hazretlerinin, önerisinin, kanunlaﬂmas› gerektir. Yayg›n güçsüzlü¤ü sürdürmek anlams›zd›r. Partinin, bütün millete karﬂ›, yüklendi¤i sorumlulu¤un, gere¤ine uygun davranmak zorunludur.
‹smet Paﬂadan sonra Abdurrahmam ﬁeref Bey merhumun söyledikleri
aras›nda ﬂu sözler vard›:
"Hükûmet biçimlerini birer birer saymak gereksizdir. Egemenlik kay›ts›z
ﬂarts›z milletindir; dedikten sonra kime sorarsan›z sorunuz, bu, cumhuriyettir.
Do¤an çocu¤un ad›d›r. Ama, bu ad, baz›lar›na hoﬂ gelmezmiﬂ, vars›n gelmesin."
Bundan sonra Yusuf Kemal Bey, önerinin kabul edilmesi gerekti¤i ile ilgili olarak uzun uzun konuﬂtu ve bilgiler verdi ve önerinin hemen yasalaﬂmas› için, gerekli iﬂlemlerin hemen tamamlanmas›n› öneririm, dedi.
Abdullah Azmi Efendinin "‹ﬂin önemi aç›kça bellidir. Görüﬂmeler sürsün."
diye ba¤›rmas›na karﬂ›n görüﬂmelerin yeterlili¤i kabul edildi. Ondan sonra önerimin tümü ve sonra da maddeleri birer birer okunarak görüﬂülüp kabul edildi.
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Efendiler, F›rka içtima›na hitam verildi ve derakap Meclis içtima› küﬂat
edildi. Saat ö¤leden sonra alt› idi. Teklifi kanunî, Kanunu Esasî Encümeni taraf›ndan usulen tetkik edilerek, mazbatas› haz›rlan›rken, Meclis, sair baz› mesail ile iﬂtigal etti. Nihayet, makam› riyasette bulunan Reis Vekili ‹smet Bey,
Meclise, ﬂu malûmat› verdi: Kanunu Esasî Encümeni, Teﬂkilât› Esasiye Kanununun tadilât›na dair lâyihan›n müstacelen ve derhal müzakeresini teklif ediyor. (Kabul sesleri) üzerine, mazbata okundu. Teklif veçhile müzakere edildi.
Nihayet, kanun, birçok hatiplerin "Yaﬂas›n Cumhuriyet!" sadalarile alk›ﬂlanan
hitabelerile kabul edildi.
Ondan sonra, reisicumhur intihab› için Meclisin reyine müracaat olundu.
Toplanan âran›n neticesini, makam› riyasette bulunan, ‹smet Bey, heyeti umumîyeye ﬂu suretle tebli¤ eyledi:
"Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti için yap›lan intihabat aras›na, yüz elli sekiz zat iﬂtirak eylemiﬂ ve cumhuriyet riyasetine yüz elli sekiz aza müttefikan
Ankara Meb'usu Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerini intihap eylemiﬂlerdir."
Efendiler, bunu müteak›p, Meclise vukubulmuﬂ olan maruzat›m zab›t ceridelerinde mütalea olunmuﬂtur. Ancak tarihî bir hat›ran›n ihyas› için, müsaade
ederseniz, o beyanat›m› burada da aynen tekrar edeyim:
"Muhterem Arkadaﬂlar, mühim ve cihanﬂümul hadisat› fevkalâde karﬂ›s›nda muhterem milletimizin teyakkuz ve intibah› hakikîsine bir vesikai k›ymettar olan Teﬂkilât› Esasiye Kanunumuzun baz› maddelerini tavzih için encümeni mahsus taraf›ndan heyeti celilenize teklif olunan kanun lâyihas›n›n kabulü münasebetile Türkiye Devletinin; zaten cihanca malûm olan, malûm olmas›
lâz›mgelen mahiyeti, beynelmilel maruf unvanile yadedildi. Bunun icab› tabiîsi
olmak üzere; bugüne kadar do¤rudan do¤ruya Meclisin riyasetinde bulundurdu¤unuz arkadaﬂ›n›za ifa ettirdi¤iniz vazifeyi reisicumhur unvanile yine ayn›
arkadaﬂ›n›za, bu âciz arkadaﬂ›n›za tevcih ediyorsunuz. Bu münasebetle, ﬂimdiye kadar hakk›mda izhar buyurdu¤unuz muhabbet ve samimiyet ve itimad› bir
defa daha göstermekle yüksek kadirﬂinasl›¤›n›z› ispat etmiﬂ oluyorsunuz. Bundan dolay› heyeti celilenize bütün samimiyeti ruhiyemle arz› teﬂekkürat ederim.
"Efendiler, as›rlardanberi ﬂarkta ma¤dur ve mazlum olan milletimiz; Türk
milleti, hakikatte meftur oldu¤u hasailden muarra telâkki ediliyordu.
"Son senelerde milletimizin filen gösterdi¤i kabiliyet, istidat, idrak, kendi
hakk›nda suizanda bulunanlar›n nekadar gafil ve nekadar tetkikten uzak zavahirperest insanlar oldu¤unu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz oldu¤u evsaf ve
liyakatini hükûmetinin yeni ismile, cihan› medeniyete daha çok sühuletle izhara muvaffak olacakt›r. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda iﬂgal etti¤i mevkie lây›k
oldu¤unu asarile ispat edecektir.
"Arkadaﬂlar, bu müessesei âliyeyi vücuda getiren Türk milletinin son dört
sene zarf›nda ihraz etti¤i zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere tecelliyat›n› gösterecektir. Acizleri mazhar oldu¤um bu emniyet ve itimada kesbiliyakat etmek için pek mühim gördü¤üm bir noktadaki ihtiyac› arzetmek
mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, heyeti aliyenizin ﬂahs›m hakk›ndaki teveccüh ve
itimad›n›n ve muzaheretinin devam›d›r. Ancak bu sayede ve Allah›n inayetile

Efendiler, Parti toplant›s›na son verildi ve hemen Meelis toplant›s› aç›ld›. Saat ö¤leden sonra alt› idi. Kanun tasar›s›, Anayasa Komüsyonunca yöntem gere¤i incelenerek, rapor haz›rlan›rken, Meclis, baﬂka iﬂlerle u¤raﬂt›.
Sonunda, baﬂkanl›k kürsüsünde bulunan Baﬂkan Vekili ‹smet Bey, Meclise,
ﬂu bilgiyi verdi: "Anayasa Komüsyonu, Anayasan›n de¤iﬂtirilmesiyle ilgili
tasar›n›n ivedilikle ve hemen görüﬂülmesini öneriyor." (Kabul sesleri) üzerine, rapor okundu. Önerildi¤i gibi görüﬂüldü. Sonunda, kanun, birçok konuﬂmac›lar›n "Yaﬂas›n Cumhuriyet" diye alk›ﬂlanan konuﬂmalar›yla kabul
edildi.
Ondan sonra, Cumhurbaﬂkan› seçimi için Meclisin oyuna baﬂ vuruldu.
Toplanan oylar›n sonucunu, baﬂkanl›k kürsüsünde bulunan, ‹smet Bey, genel
kurula ﬂöyle bildirdi:
"Türkiye Cumhuriyeti Baﬂkanl›¤› için yap›lan seçim oylamas›na yüz elli
sekiz kiﬂi kat›lm›ﬂ ve cumhuriyet baﬂkanl›¤›na yüz elli sekiz üye oybirli¤iyle
Ankara Meb'usu Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerini seçmiﬂtir."
Efendiler, bundan hemen sonra, Meclise yapm›ﬂ oldu¤um sunular›m› tutanak dergilerinde okumuﬂsunuzdur. Ancak tarihsel bir an›y› canland›rmak
için, izin verirseniz, o konuﬂmam› burada da oldu¤u gibi yineleyim:
"Muhterem Arkadaﬂlar, önemli ve dünya çap›nda ola¤an üstü olaylar
karﬂ›s›nda sayg›de¤er milletimizin gerçek uyan›kl›¤› ve tetikli¤inin de¤erli bir
belgesi olan Anayasam›z›n kimi maddelerini aç›klamak için özel komüsyonca
yüksek kurulunuza önerilen kanun tasar›s›n›n kabul edilmesi dolay›s›yla Türkiye Devletinin; öteden beri dünyaca bilinen, bilinmesi gereken niteli¤i, uluslararas› belli ad›yla adland›r›ld›. Bunun do¤al gere¤i olmak üzere; bugüne kadar do¤rudan do¤ruya Meclis baﬂkanl›¤›nda bulundurdu¤unuz arkadaﬂ›n›za
yapt›rd›¤›n›z görevi cumhurbaﬂkan› san›yla yine o arkadaﬂ›n›za, bana bu arkadaﬂ›n›za veriyorsunuz. Bundan dolay›, ﬂimdiye kadar bana gösterdi¤iniz sevgi
ve yak›nl›k ve güveni bir kez daha göstermekle yüksek de¤erbilirli¤inizi kan›tlam›ﬂ oluyorsunuz. Bundan dolay› yüksek kurulunuza gönlümün bütün içtenli¤iyle teﬂekkürlerimi sunar›m.
"Efendiler, yüzy›llardan beri do¤uda k›y›m ve haks›zl›k görmüﬂ olan milletimiz; Türk milleti, gerçekte yarad›l›ﬂtan sahip oldu¤u niteliklerden yoksun
say›l›yordu.
"Son senelerde milletimizin edimli olarak gösterdi¤i beceri, yetenek,
yatk›nl›k ve anlay›ﬂ kendisi için kötü san›larda bulunanlar›n ne denli aymaz
ve ne denli irdelemeden uzak görünüﬂe tapan insanlar oldu¤unu pek güzel
kan›tlad›. Milletimiz kendisinde bulunan nitelik ve de¤erini hükûmetinin yeni ad›yla, uygarl›k dünyas›na çok daha kolayl›kla gösterebilecektir. Türkiye
Cumhuriyeti, dünyadaki yerine yaraﬂ›r oldu¤unu yapacaklar›yla kan›tlayacakt›r.
"Arkadaﬂlar, bu yüce meclisi meydana getiren Türk milletinin son dört sene içinde kazand›¤› zafer, bundan sonra da birkaç kat› olmak üzere sonuçlar›n›
verecektir. Ben gördü¤üm bu güvene ve inana yaraﬂ›r olabilmem için pek önemli buldu¤um bir noktadaki gereksinimimi size bildirmek zorunday›m. O gereksinim, yüce kurulunuzun bana olan sevgisini ve güvenini ve yard›m›n› sürdürme-
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ﬂahs›ma tevcih buyurdu¤unuz ve buyuraca¤›n›z vezaifi hüsnü ifaya muvaffak
olabilece¤imi ümit ederim.
"Daima, muhterem arkadaﬂlar›m›n ellerine çok samimî ve s›k› bir surette
yap›ﬂarak onlar›n ﬂah›slar›ndan kendimi bir an bile müsta¤ni görmiyerek çal›ﬂaca¤›m. Milletin teveccühünü daima noktai istinat telâkki ederek hep beraber
ileriye gidece¤iz. Türkiye Cumhuriyeti mes'ut, muvaffak ve muzaffer olacakt›r."
Efendiler, Meclisçe cumhuriyet karar› 29/30 Teﬂrinievvel 1339 gecesi saat
8:30 da verildi. On beﬂ dakika sonra yani 8:45 te reisicumhur intihap olundu.
Keyfiyet ayn› gece bütün memlekete tebli¤ ve her tarafta geceyar›s›ndan sonra,
yüz bir pare top endaht edilerek ilân olundu.
‹lk kabinenin, ‹smet Paﬂa taraf›ndan teﬂkil edildi¤i ve Meclis Riyasetine
Fethi Beyin intihap olundu¤u malûmdur.
*
* *
Efendiler, cumhuriyetin ilân›, bütün milletçe mucibi sürur oldu. Her tarafta parlak tezahürat ile ilân› ﬂadümanî edildi. Yaln›z, ‹stanbulda, iki, üç gazete
ve yaln›z ‹stanbulda toplanan baz› zevat, milletin umumî ve samimî olan süruruna iﬂtirakte tereddüt etti; endiﬂeye düﬂtü, cumhuriyet ilân›na delâlet edenleri
tenkide baﬂlad›.
‹ﬂaret etti¤im gazetelerin ve zevat›n cumhuriyet ilân›n› nas›l karﬂ›lad›klar›n› hat›rlamak için, o günlerdeki neﬂriyat› sadece gözden geçirmek kâfidir.
Meselâ "Yaﬂas›n Cumhuriyet" serlevhas› alt›ndaki yaz›lar bile cumhuriyetin tarz› ilân ve tesbitinin garip oldu¤unu, bunda "s›kbo¤aza getirilmiﬂ gibi bir
hal" bulundu¤unu ilân ediyordu. Bu yaz›lar›n sahibi ﬂu mütalealarda bulunuyordu: "...ﬁöyle olaca¤› böyle olaca¤› söylenip dururken di¤er taraftan birdenbire, birkaç saat içinde, Kanunu Esasî tadilât› yap›l›vermesi en munis tabir ile
gayr›tabiî bir harekettir."
Bizim tarz› hareketimiz "medeniyet dünyas›n› anlam›ﬂ, okumuﬂ, tetebbu
etmiﬂ, devlet idaresine ehil olmuﬂ dima¤lardan ç›kacak muhakeme eseri" de¤ilmiﬂ..
Cumhuriyetin ilân›n› Meclisin alk›ﬂlarla kabul etmesi, milletin toplarla
tes'it eylemesi tenkit olunuyor. Deniyordu ki: "Cumhuriyet alk›ﬂ ile, dua ile,
ﬂenlik ve ﬂehrayin ile yaﬂamaz.." Cumhuriyet bir t›ls›m de¤ildir. Millet meclisinde bir afsun yap›ld›. Bundan sonra her iﬂ kendili¤inden düzelecek, her derdin
çaresi kendili¤inden bulunacak de¤ildir."
Ben, cumhuriyetçiyim diyenlerin, cumhuriyetin ilân› günü kaleminden ç›kacak sözler bunlar m› olmal›yd›? En yüksek ﬂekli idare mefkûresinin cumhuriyetten baﬂka bir ﬂey olam›yaca¤›na kani oldu¤unu iddia edenlerin cumhuriyet
kelimesine "bir put gibi tapmam" demesindeki mana ve maksat ne idi?
Meclis hali içtimada bulunmad›¤› zaman, onun itimad›n› haiz bir kabinenin ›skat olunaca¤› gibi mevhum bir fikri, efkâr› umumiyede canland›r›p böyle bir hak "padiﬂahlara bile verilmemiﬂti. ﬁimdi o hak, reisicumhura m› veriliyor?" suali kime ve ne maksatla tevcih olunuyordu?!
Bu yaz›lar sahibinin maksad›, cumhuriyeti, halka sevdirmek mi? yoksa,
bunun put gibi tap›lacak bir ﬂey olmad›¤›n› anlatmak m› idi? “Cumhuriyet, bize

sidir. Ancak böylelikle ve Allah›n yard›m›yla bana verdi¤iniz ve verece¤iniz
görevleri iyi bir biçimde yerine getirmeyi baﬂarabilece¤imi umar›m.
"Her zaman, sayg›de¤er arkadaﬂlar›m›n ellerine çok içtenlikle ve s›k›ca
yap›ﬂarak onlar›n varl›klar›ndan kendimi bir an bile soyutlanm›ﬂ görmiyerek
çal›ﬂaca¤›m. Her zaman milletin sevgisini dayanak noktas› tutup hep birlikte
ileriye gidece¤iz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, baﬂar›l› olacak ve zaferler kazanacakt›r."
Efendiler, Meclis 29/30 Ekim 1923 gecesi saat 8:30'da cumhuriyete karar
verdi. On beﬂ dakika sonra, yani 8:45’te cumhurbaﬂkan› seçildi. Durum o gece bütün memlekete bildirildi ve her yerde geceyar›s›ndan sonra, yüz bir kez
top at›larak duyuruldu.
‹lk hükûmeti, ‹smet Paﬂa'n›n kurdu¤u ve Meclis Baﬂkanl›¤›na Fethi Beyin seçildi¤i bilinir.
*
* *
Efendiler, cumhuriyet ilân edilmesi, bütün milleti sevindirdi. Her yerde
parlak sevinç gösterileri yap›ld›. Yaln›z, ‹stanbulda, iki, üç gazete ve yaln›z ‹stanbulda toplanan kimi kiﬂiler, milletin genel ve içten sevincine kat›lmakta duraksad›; kayg›land›; cumhuriyet ilân›na önayak olanlar› eleﬂtirmeye baﬂlad›.
De¤indi¤im gazetelerin ve kiﬂilerin cumhuriyet ilân›n› nas›l karﬂ›lad›klar›n› an›msatmak için, o günlerdeki yay›nlar› sadece gözden geçirmek yeter.
Örne¤in "Yaﬂas›n Cumhuriyet" baﬂl›¤› alt›ndaki yaz›lar bile cumhuriyetin saptan›ﬂ ve ilân ediliﬂ biçiminin tuhaf oldu¤unu, bunda "s›kbo¤aza getirilmiﬂ gibi bir durum" bulundu¤unu duyuruyordu. Bu yaz›lar›n sahibi ﬂu düﬂünceleri ileri sürüyordu: "... ﬁöyle olaca¤› böyle olaca¤› söylenip dururken öte
yandan birdenbire, birkaç saat içinde, Anayasa de¤iﬂikli¤i yap›l›vermesi en
yumuﬂak deyimle ola¤and›ﬂ› bir davran›ﬂt›r."
Bizim bu davran›ﬂ›m›z "uygarl›k dünyas›n› anlam›ﬂ, okumuﬂ, irdelemiﬂ,
devlet yönetiminde yeterlik kazanm›ﬂ kafalardan ç›kacak bir düﬂünce sonucu" de¤ilmiﬂ..
Cumhuriyet ilân›n› Meclisin alk›ﬂlarla kabul etmesi, milletin toplarla kutlamas› yeriliyor. Deniyordu ki: "Cumhuriyet alk›ﬂ ile, dua ile, ﬂenlik ve ﬂehrayin* ile yaﬂamaz.", "Cumhuriyetin gizli bir gücü yoktur. Millet Meclisinde bir
büyü yap›ld›. Bundan sonra her iﬂ kendili¤inden düzelecek, her derdin çaresi
kendili¤inden bulunacak de¤ildir."
Ben cumhuriyetçiyim diyenlerin, cumhuriyetin ilân› günü kaleminden ç›kacak sözler bunlar m› olmal›yd›? En iyi yönetim biçiminin cumhuriyetten
baﬂka bir ﬂey olam›yaca¤› kan›s›nda olduklar›n› ileri sürenlerin cumhuriyet
sözcü¤üne "bir put gibi tapmam" demesindeki anlam ve amaç ne idi?
Meclis toplant› halinde bulunmad›¤› zaman, onun güven oyunu alm›ﬂ bir
hükûmetin düﬂürülebilece¤i gibi kuruntuyu, kamu oyunda canland›r›p böyle
bir hak "padiﬂahlara bile verilmemiﬂti. ﬁimdi o hak, cumhurbaﬂkan›na m› veriliyor?" sorusu kime ve ne amaçla yöneltiliyordu?!
Bu yaz›lar›n sahibinin amac›, cumhuriyeti, halka sevdirmek mi? yoksa, bunun put gibi tap›lacak bir ﬂey olmad›¤›n› anlatmak m› idi? "Cumhuriyet, bize
yönetim biçimi de¤iﬂikli¤iyle birlikte kafa de¤iﬂikli¤i de getiriyor mu? Bakanlar
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* Iﬂ›kl› gösteriler (B.Y.)

Cumhuriyetin ilân›ndan milletin duydu¤u
genel ve
içten sevince kat›lmaktan çekinip kayg›lananlar

ﬂekli idare tahavvülü ile birlikte zihniyet tahavvülü de getiriyor mu? Heyeti Vekileye girecek zatlara birer devlet adam› kafas› hediye ediyor mu?" sözlerile daha ilk anda cumhuriyetin kadir ve k›ymetini, ehemmiyetini tenzile kalk›ﬂmak
cumhuriyetçiyim diyenlerden intizar olunabilir midi?
En hafif bir rüzgârdan bile mahfuz bulundurulmas› lâz›mgelen nevzad›n,
onu perverde etti¤ini söyliyenler taraf›ndan, böyle h›rpalanmas› caiz midi?!
Bu mütalealar› ihtiva eden, gazetenin, di¤er bir sahifesinde "Türkiye Cumhuriyetinin ilân›" serlevhas› alt›nda yaz›lan birçok mütalealar içinde "... Bu yeni merhaleye gelen Türk milleti acaba burada uzunca bir vakfei huzur ile dinlenebilecek, buras› onun için bir zindegû ve kuvvet, bir rahat ve saadet memba›
olabilecek mi? Bu merhale onun bünyei içtimaiyesini k›r›p dökmeden kucakl›yabilecek bir çerçeve haysiyetini haiz midir? Cumhuriyet, acaba zarureti ﬂüun
önünde çaresizlikten kaç›p iltica etti¤i bir saçak alt› m›.." olacak gibi endiﬂe ve
naümidî veren sözlerin zaman› m›yd›?
Cumhuriyetin ümit, rahat ve saadet vadetti¤inde ﬂüphe ve endiﬂesi olan zat;
ümit, rahat ve saadeti nereden, hangi membadan bekliyordu? Cumhuriyetin
milletimizin bünyei içtimaiyesini k›r›p dökmesi ihtimali, cumhuriyet taraftar›
olan zevat›n dima¤›nda nas›l yer bulabiliyordu?
Di¤er bir gazeteci de, "Efendiler, istical ediyorsunuz!" diye ba¤›rma¤a
baﬂlad›.
Bu gazeteci efendi, millete ﬂu yolda jurnal veriyordu: "..Buhran, alelâde
yeni bir Heyeti Vekile intihab› suretinde halledilece¤i yerde, bilâkis son günlerin bütün gürültülerine ra¤men, yine kimsenin karibülvuku oldu¤una ihtimal
vermedi¤i cumhuriyet meselesinin pek müsbet, pek kat’î ve pek müstacel surette ortaya ç›kmas›na sebep olmuﬂtur."
"Cumhuriyet ihdas›n›n karibülvuku oldu¤una ihtimal vermiyen yaln›z efkâr› umumiye de¤ildi. Belki Ankarada en mühim ve en salâhiyettar mevkileri
iﬂgal eden baz› zevat da böyle bir ihtimali hat›rlar›na bile getirmiyorlard›."
Bu sözlerle, itiraf olunmaktad›r ki, son günlerin bütün gürültüleri, cumhuriyetin ilân›na mâni olmak içinmiﬂ.. Bu maksad› takip edenlerin mukarrerat ittihaz›nda istical görmeleri tabiîdi. Fakat, efkâr› umumiyei memleketin de bu
görüﬂte - kendilerile - beraber oldu¤una zahip olmalar› hata idi.
Gazetesini "balonu uçurdular ama, galiba ucunu kaç›r›yorlar" ve "âblar
galip gelince dolaplar döndüler ama... ne istikamette?" gibi çirkin, âdi ve hezeliyat ile dolduran gazeteci efendi ﬂu yolda hitap ve itab›na devam ediyordu:
"Efendiler, devletin ad›n› takt›n›z, iﬂleri de düzeltebilecek misiniz?"
Bu hitapla baﬂl›yan yaz›lar, ﬂu sat›rlarla hitam buluyordu: Yegâne temenni.. "mülk ve millete hadim iﬂlere baﬂlan›lmas›ndan ibarettir. E¤er dün ilân edilen cumhuriyetin erkân ve mensubini bunu yapabileceklerinden emin iseler biz
de kendilerine - öyle ise cumhuriyetiniz mübarek olsun Efendiler! deriz."
Bizi, müstehziyane tebrik eden bu son cümle ile muharrir, cumhuriyeti benimsemiyor, onunla alâkas› olmad›¤›n› beyan ediyor.
Baﬂka bir gazeteci muharrir de, cumhuriyetin ilân› münasebetile yapt›¤›
tahlil ve tenkitte: "Bizi müteessir eden nokta; millî rehberimizin ﬂahs›na aittir.
En büyük ruhlu adamlar bile, ﬂahsî kuvvet sahibi olman›n cazibesine mukavemet

Kuruluna gireceklere birer devlet adam› kafas› arma¤an ediyor mu?" sözlerile daha ilk anda cumhuriyetin de¤erini ve önemini, azaltmaya kalk›ﬂmak cumhuriyetçiyim diyenlerden beklenebilir miydi?
En küçük bir esintiden bile korunmas› gereken yavrunun, onu besledi¤ini söyliyenler taraf›ndan, böyle h›rpalanmas› do¤ru muydu?
Bu düﬂüncelerin yaz›ld›¤›, gazetenin, baﬂka bir sayfas›nda "Türkiye Cumhuriyetinin ‹lân›" baﬂl›¤› alt›nda yaz›lan birçok sözler aras›nda "... Bu yeni
aﬂamaya gelen Türk milleti acaba burada uzunca bir süre dirlik içinde dinlenebilecek, buras› onun için bir canl›l›k ve güç, bir rahat ve mutluluk kayna¤›
olabilecek mi? Bu aﬂaman›n onun toplumsal yap›s›n› k›r›p dökmeden kucakl›yabilecek bir çerçeve sa¤laml›¤› var m›d›r? Cumhuriyet, acaba olaylar›n zorlamas› önünde çaresizlikten kaç›p s›¤›nd›¤› bir saçak alt› m›.." olacak gibi kayg› ve umutsuzluk veren sözlerin zaman› m›yd›?
Cumhuriyetin umut, rahat ve mutluluk getirece¤inde kuﬂku ve kayg›s›
olan kiﬂi; umut, rahat ve mutlulu¤u nereden, hangi kaynaktan bekliyordu?
Cumhuriyetin milletimizin toplumsal yap›s›n› k›r›p dökebilece¤i düﬂüncesi,
cumhuriyetten yana olanlar›n kafas›nda nas›l yer bulabiliyordu?
Baﬂka bir gazeteci de, "Efendiler, acele davran›yorsunuz" diye ba¤›rmaya baﬂlad›.
Bu gazeteci efendi, millete ﬂu yolda jurnal veriyordu: ".. Bunal›m, hiçbir
özelli¤i olmayan yeni bir Bakanlar Kurulu seçmekle çözümlenecek yerde, tersine son günlerin bütün gürültülerine karﬂ›n, kimsenin yak›nda olabilece¤ine
inanmad›¤› cumhuriyet sorununun yine pek kan›tl›, pek kesin ve pek ivedi
olarak ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur."
"Cumhuriyetin yak›n bir zamanda kurulaca¤›n› olabilir saymayan yaln›z
kamu oyu de¤ildi. Belki Ankarada en önemli ve en yetkili makamlarda bulunan kimi kiﬂiler de böyle bir olas›l›¤› ak›llar›na bile getirmiyorlard›."
Bu sözlerle, aç›kça ortaya konulmaktad›r ki, son günlerin bütün gürültüleri, cumhuriyetin ilân›na engel olmak içinmiﬂ.. Bu amac› güdenlerin "karar
almakta acele davran›ﬂ" görmeleri ola¤and›r. Ama, "ülke kamu oyunun da bu
görüﬂte kendilerile - birlikte oldu¤unu" sanmalar› yanl›ﬂt›.
Gazetesini "balonu uçurdular ama, galiba ucunu kaç›r›yorlar" ve "sular
bask›n ç›k›nca dolaplar döndüler ama... ne yönde?" gibi çirkin, baya¤› saçma
sapan sözlerle dolduran gazeteci efendi ﬂu yolda sesleniﬂ ve paylay›ﬂ›n› sürdürüyordu: "Efendiler, devletin ad›n› takt›n›z, iﬂleri de düzeltebilecek misiniz?"
Bu sesleniﬂle baﬂl›yan yaz›lar, ﬂu sat›rlarla son buluyordu: Biricik dile¤imiz..
"yurda ve millete yararl› iﬂlere baﬂlan›lmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. E¤er
dün ilân edilen cumhuriyetin ileri gelenleri ve cumhuriyetçiler bunu yapabileceklerine güveniyorlarsa biz de kendilerine - öyle ise cumhuriyetiniz kutlu olsun Efendiler! -deriz."
Bizi, alay eder gibi kutlayan bu son cümle ile yazar, cumhuriyeti benimsemiyor, onunla ilgisi olmad›¤›n› bildiriyor.
Baﬂka bir gazeteci yazar da, cumhuriyet ilân› dolay›s›yla yapt›¤› irdeleme ve
eleﬂtiride: "Bizi üzen nokta; ulusal önderimizin kendisiyle ilgilidir. En büyük
ruhlu adamlar bile, kiﬂisel güç elde etmenin çekicili¤ine karﬂ› koyamam›ﬂlard›r."
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Rauf Beyin
Cumhuriyet
ilân› dolay›sile iki ‹stanbul gazetesi ile
yapt›¤› mülâkat

edememiﬂlerdir, diyor ve bu noktai nazar›n›, benim nutuklar›mdan ald›¤› sözlerle takviye ettikten sonra, Amerikan›n istiklâlini temin eden Washington'un,
nas›l, çiftli¤ine çekildi¤ini ve Meclisin, hiçbir ﬂahs› nazar› dikkate alm›yarak
yaln›z umumî menfaati düﬂünerek, alt› senede Kanunu Esasîyi vücuda getirdi¤ini ve ondan sonra nas›l Washington'a riyaset tevcih edilmiﬂ oldu¤unu hikâye
ediyor ve Kanuni Esasimizin, bu ﬂekilde tadilinde benim müteﬂebbis oldu¤umu
hoﬂ görmüyor..
Bu muharrir ve emsalinin, cumhuriyet tarz› ilânda, cumhuriyet esasat›na
müteallik kanunda gördükleri kusur ve noksanlar› tenkit etmelerini samimî telâkki edebilmek için çok saf olmak lâz›md›r. E¤er bu muharrirler, cumhuriyetin ilân› günü yaygara tarz›nda hücumlara baﬂlamay›p, evvelâ, cumhuriyet ilân›n› hüsnü telâkki etseler, samimî karﬂ›lasalard›.. efkâr› umumiyeyi tereddüt ve
teﬂettüte sevkedecek, tarzda de¤il, fakat cumhuriyetin iyi ve onun ilân›n›n pek
musip oldu¤unu efkâr› umumiyeye telkin eder yaz›lar yazsalard› ondan sonra
yapacaklar› her türlü tenkidat›n samimiyetini iddiada hakl› olabilirlerdi. Fakat,
gördü¤ümüz sureti hareket böyle olmam›ﬂt›r....
Efendiler, Rauf Bey de bu münasebetle, gazetecilerle mülâkatta bulunmuﬂtu. Rauf Beyin cumhuriyet hakk›nda mütaleas›n› ve hakimiyeti millîyeden
ne anlad›¤›n› tesbit eden mülâkat›n› 1 Teﬂrinisani 1339 tarihli Vatan gazetesinde okumuﬂtum. Vatan ve Tevhit sahipleri ve baﬂmurarrirleri ile Rauf Beyin
baﬂbaﬂa vererek tertip ettikleri sual ve cevaplardan baz›lar›n›, tekrar, beraber
gözden geçirelim.
Cumhuriyet meselesinde, efkâr› umumiyede, ânî bir hâdise karﬂ›s›nda kalm›ﬂ olmak hissi varm›ﬂ.. ﬁimdiye kadar iﬂgal etti¤i yüksek makamlar itibarile ve
‹stanbul meb'usu s›fatile Rauf Beyin ne düﬂündü¤ünü müntehiplerinin sorup
ö¤renmek haklar› imiﬂ..
Efendiler, bu suali tertip edenlere biz de bir sual soral›m!
Evvelâ, efkâr› umumiyeye ne vas›ta ile muttali olmuﬂlar.. Saniyen, ‹stanbul
müntehipleri, yaln›z, iki gazeteciden mi ibaretti; yoksa, umum müntehipler, iki
gazeteciye meb'uslar›n mütaleas›n› sormak için vekâlet mi vermiﬂlerdi? Yoksa
Rauf Beye "müntehiplerin bu hakk›n› kemali hürmetle kabul edenlerden ve onu
intihap ederken gösterdikleri yüksek itimada müteﬂekkir oldu¤unu ve ona lây›k
olmaya çal›ﬂaca¤›n›, tevdi ettikleri emaneti herzaman ve mekânda s›yanet ve hüsnü idare için kudret ve kifayetinin son derecesine kadar çal›ﬂaca¤›na itimat buyurabileceklerini" söylemeye zemin haz›rlamak için mi idi? Gerçi, bir meb'usun
müntehipleri hakk›nda bu yolda idarei kelâm etmesi pek muvaf›kt›r. Ancak, yerinde ve zaman›nda ve samimî olmak ﬂartile! Yoksa, cumhuriyet ilân›nda, efkâr› umumiyenin, anî bir hâdise karﬂ›s›nda b›rak›lm›ﬂ oldu¤u gibi mürettep bir suale müntehiplerin "tevdi ettikleri emaneti herzaman ve mekânda s›yanet ve hüsnü idare" edece¤i hakk›nda teminat vermeye kalk›ﬂman›n manas› nedir?
Halbuki Efendiler, 29/30 gecesi ‹stanbulda cereyan etmiﬂ olan bir vaziyeti
izah edersem bütün millet gibi ‹stanbul ahalisinin de hissiyat› hakikiyesinin ne
oldu¤unu sühuletle anlars›n›z. Cumhuriyet ilân› gecesi ‹stanbul Kumandan›
ﬁükrü Naili Paﬂa, ‹stanbul halk›n›n mümessilleri taraf›ndan Fatih Belediye Dairesinde tertip olunan bir ziyafete med'uv idi. Paﬂa, ziyafet esnas›nda Ankaradan bir tebli¤i resmî ald› ve onu tatbik etmeden evvel muhterem ‹stanbul halk›n›n

diyor ve bu görüﬂünü, benim nutuklar›mdan ald›¤› sözlerle destekledikten
sonra, Amerikan›n ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤layan Washington’un, nas›l, çiftli¤ine çekildi¤ini ve meclisin, hiçbir kimseyi düﬂünmeyerek yaln›z kamu yarar›n› düﬂünerek, alt› senede anayasa yapt›¤›n› ve ondan sonra nas›l Washington'a baﬂkanl›k verilmiﬂ oldu¤unu anlat›yor ve Anayasam›z›n, böyle de¤iﬂtirilmesine
benim önayak oluﬂumu hoﬂ görmüyor..
Bu yazar›n ve benzerlerinin, cumhuriyet ilân› karar›n›n al›n›ﬂ biçiminde,
cumhuriyet ilkelerine iliﬂkin kanunlarda gördükleri yanl›ﬂl›k ve eksiklikleri
eleﬂtirmelerini içtenlikle yap›lm›ﬂ bir ﬂey sayabilmek için çok saf olmak gerekir. E¤er, bu yazarlar, cumhuriyet ilân edildi¤i gün yaygaral› sald›r›lara baﬂlamay›p, önce, cumhuriyet ilân›n› iyi karﬂ›lasalar, içten karﬂ›lasalard›.. kamu
oyunu kuﬂkuya ve düzensizli¤e sürükleyecek yerde, cumhuriyetin iyi ve onun
ilân›n›n pek yerinde oldu¤unu kamu oyuna aﬂ›layacak yaz›lar yazsalard› ondan sonra yapacaklar› her türlü eleﬂtiri ve yorumlar›n içtenlikle yap›lm›ﬂ oldu¤unu ileri sürmeye haklar› olabilirdi. Ama, gördü¤ümüz davran›ﬂ böyle olmam›ﬂt›r..
Efendiler, Rauf Bey de bu konuda, gazetecilerle konuﬂmuﬂtu. Rauf Beyin cumhuriyetle ilgili düﬂüncesini ve ulusal egemenlikten ne anlad›¤›n› belirten konuﬂmas›n› 1 Kas›m 1923 tarihli Vatan gazetesinde okumuﬂtum. Vatan
ve Tevhit gazetelerinin sahipleri ve baﬂyazarlar›yla Rauf Beyin baﬂbaﬂa vererek düzenledikleri soru ve yan›tlardan birkaç›n›, yeniden, birlikte gözden geçirelim.
Cumhuriyet konusunda, kamu oyunda, beklenmedik olay karﬂ›s›nda kalm›ﬂ olmak duygusu varm›ﬂ.. ﬁimdiye kadar yüksek görevlerde bulunmuﬂ biri
olarak ve ‹stanbul meb'usu kimli¤iyle Rauf Beyin ne düﬂündü¤ünü seçmenlerinin sorup ö¤renmek haklar› imiﬂ..
Efendiler, bu soruyu düzenleyenlere biz de bir soru yöneltelim!
Birincisi, kamu oyunu ne yoldan ö¤renmiﬂler.. ‹kincisi, ‹stanbul seçmenleri, yaln›z, iki gazeteci mi idi; yoksa, bütün seçmenler, iki gazeteciye meb'uslar›n›n düﬂüncelerini sormak için vekâlet mi vermiﬂlerdi? Yoksa Rauf Beye
"seçmenlerin bu hakk›n› büyük bir sayg›yla kabul edenlerden ve onu seçerken gösterdikleri yüksek güven için teﬂekkür borcu oldu¤undan bu güvene
yaraﬂ›r olmaya çal›ﬂaca¤›n›, verdikleri emaneti herzaman ve her yerde korumak ve iyiye kullanmak için güç ve yetene¤inin son kertesine dek çal›ﬂaca¤›na inanabileceklerini" söylemeye yol açmak için mi idi? Gerçi, bir meb'usun
seçmenleri için bu yolda konuﬂmas› çok uygundur. Ancak, yerinde ve zaman›nda ve içtenlikle olursa! Yoksa, cumhuriyet ilân›nda, kamu oyunun, beklenmedik bir olay karﬂ›s›nda b›rak›lm›ﬂ oldu¤u gibi düzme bir soruya seçmenlerin "verdikleri emaneti herzaman ve yerde koruyaca¤› ve iyiye kullanaca¤›"
yolunda güvence vermeye kalk›ﬂman›n anlam› nedir?
Oysa Efendiler, 29/30 gecesi ‹stanbulda geçmiﬂ olan bir olay› aç›klarsam bütün millet gibi ‹stanbul halk›n›n da gerçek duygusunun ne oldu¤unu kolay anlars›n›z. Cumhuriyet ilân› gecesi ‹stanbul Komutan› ﬁükrü Naili Paﬂa, ‹stanbul halk›n›n temsilcileri taraf›ndan Fatih Belediye Binas›nda düzenlenen bir ﬂölene ça¤›r›lm›ﬂt›. Paﬂa, ﬂölen s›ras›nda Ankaradan bir resmî bildirim ald› ve onu uygu-
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muhterem mümessillerine okudu. Tebli¤ ﬂu idi: Türkiye Büyük Millet Meclisi
cumhuriyet ilân›n› taht› karara ald›. Bunu yüz bir pare top endahtile ilân ediniz!
‹stanbul halk› mümessilleri bu tepﬂir ve tebli¤i büyük meserretlerle ve alk›ﬂlarla karﬂ›lad›lar ve derhal bütün ‹stanbul halk› nam›na Kumandan Paﬂay›
ve biribirlerini tebrik ettiler. Binaenaleyh ‹stanbulun muhterem ahalisi nam›na
‹stanbul hissiyat› hakikiyesini ta¤yir ederek beyanat ve tezahüratta bulunman›n
nekadar küstahane oldu¤u meydandad›r.
Rauf Bey, "bence, meseleyi cumhuriyet kelimesi üzerinden mütalea etmek
do¤ru de¤ildir." sözlerile cumhuriyetten bahis dahi etmek istemiyor.
Rauf Beyin içtihad›: "... Milletimizin refah ve istiklâlinin mahfuziyetini ve
aziz vatan›m›z›n tamamiyetini temin eden ﬂeklin, en muvaf›k ﬂekil olaca¤› merkezindedir."
Efendiler, bu sözler, tertip ettikleri sualin cevab› m›d›r! Rauf Beye soruldu¤u yaz›lan: "Hangi ﬂekli hükûmet en muvaf›kt›r?" suali midir? Sual; dedi¤im gibi olsayd›, o zaman, Rauf Beyin bu ifadesi münasip bir cevap olabilirdi.
Fakat, ondan sonra da, Rauf Beye ﬂöyle bir sual tevcih etmek lâz›md›: Tasavvur etti¤iniz ﬂeklin ad› yok mudur? ﬁekli cumhuriyet, milletin refah ve istiklâlini, vatan›n tamamiyetini temin eden en muvaf›k ﬂekil de¤il midir? E¤er öyle ise
uzun sözleri bir tarafa b›rakarak "içtihad›m en muvaf›k ﬂeklin, ﬂekli cumhuriyet oldu¤u merkezindedir." deyiver de mugalâtadan kurtulal›m. Çünkü mevzuubahs olan, Millet Meclisince taknin ve ilân olunan cumhuriyettir. Maksad›n›z,
bu ilân olunandan daha muvaf›k bir ﬂekil oldu¤unu ima ve iﬂaret etmek ise,
onu da söyleyiniz! O tercih etti¤iniz ﬂekil ne olabilir?
Rauf Bey, içtihad›n› sarahaten söylemekten içtinap ediyor, malûm birtak›m nazariyattan bahsederek, hükûmetlerin yekdi¤erinden ayr›lan yaln›z iki
esas üzerinde müteharrik bulunduklar›na kailim ve bu iki esastan biri mutlak›yet tarz› idaresidir, diyor ve ﬂöyle bir mant›k yürütüyor; gûya hükümdar, hak
ve salâhiyetini Cenab› Haktan al›r ve bu meﬂruiyete istinat ile icray› ahkâm
eder. Bu tarz› idarenin mahzurlar› oldu¤undan milletler ihtilâl ederek hükümdarlar›n salâhiyetini takyid ve meﬂrut k›lm›ﬂlar.. Son senelerde milletimiz de
meﬂrutiyet mucadelâtile iﬂe baﬂlayarak kendi iﬂini kendi bilerek, kendi görerek,
kendi karar vererek baﬂarmak gayesine do¤ru yürümüﬂ; ‹ttihat ve Terakki
Meclis istibdad›ndan kurtulmak için "Mehmet Han› Hamise" Meclisin feshi
hakk›n› bahﬂettirmiﬂ; Vahdettin, bu haktan istifade ederek Meclisi feshetmiﬂ;
malûm felâketler olmuﬂ; binaenaleyh mutlak›yeti idare ve saltanat› ferdiye taraftan olmak caiz de¤ilmiﬂ.
Rauf Bey: "Millet, mukadderat›n› kendisinden baﬂka bir kimseye tevdi etmeyi nefsine zillet addetti" dedikten sonra milletin, hakimiyeti millîyeyi bilâkaydüﬂart tatbik eden Büyük Millet Meclisini müessisan ﬂeklinde intihap etti¤ini ve
bu ﬂeklin bahsetti¤i ﬂekillerden ikincisi ve kanaatince en salim ve do¤ru bir tarz› idare oldu¤unu söylüyor.. Badehu, Rauf Bey; ﬂu mütaleat› dermeyan ediyor:
"‹sim tebeddülü, hedefi ve gayeyi ihlâl veya tahvil eder zann›nda de¤ilim.
Bundan baﬂka geçen bir tarz› hükûmetin yerine kaim olan yeni tarz›n makbul ve
payidar olabilmesi ancak bir ﬂartla kabildir. O da, gideni aratt›rmayacak suretle
halk›n ekseriyeti kahiresinin arzular›na muvaf›k, saadetlerini müemmin, ﬂeref ve
istiklâli vatan› mahfuz bulundurdu¤unu göstermek ve ispat eylemekledir. Aksi
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lamadan önce sayg› de¤er ‹stanbul halk›n›n say›n temsilcilerine okudu. Bildirilen ﬂuydu: Türkiye Büyük Millet Meclisi cumhuriyet ilân›n› kararlaﬂt›rd›.
Bunu yüz bir kez top atarak duyurunuz!
‹stanbul halk›n›n temsilcileri bu müjdeli bildirimi büyük sevinç gösterileri ve alk›ﬂlarla karﬂ›lad›lar ve hemen bütün ‹stanbul halk› ad›na Komutan Paﬂay› ve biribirlerini kutlad›lar. Bu duruma göre ‹stanbulun sayg› de¤er halk›
ad›na ‹stanbulun gerçek duygular›n› baﬂka türlü göstererek demeç vermenin
gösteri yapman›n ne denli küstahça bir davran›ﬂ oldu¤u apaç›kt›r.
Rauf Bey, "Bence, sorunu cumhuriyet sözcü¤ü üzerinde incelemek do¤ru de¤ildir." sözlerile cumhuriyetten sözetmek bile istemiyor.
Rauf Beyin görüﬂü: "... Milletimizin refah ve ba¤›ms›zl›¤›n›n dokunulmazl›¤›n› ve aziz vatan›m›z›n bütünlü¤ünü güvence alt›na alan biçimin, en uygun biçim olaca¤› yolundad›r."
Efendiler, bu sözler, düzenledikleri sorunun yan›t› m›d›r? Rauf beye soruldu¤u yaz›lan: "Hangi hükûmet biçimi en uygundur?" sorusu mudur? Soru;
dedi¤im gibi olsayd›, o zaman, Rauf Beyin bu sözleri uygun bir yan›t olabilirdi. Ama, ondan sonra da, Rauf Beye ﬂöyle bir soru yöneltmek gerekirdi: Tasarlad›¤›n›z biçimin ad› yok mudur? Cumhuriyet biçimi, milletin refah ve ba¤›ms›zl›¤›n›, vatan›n bütünlü¤ünü güvence alt›na alan en uygun biçim de¤il
midir? E¤er öyle ise uzun sözleri bir tarafa b›rakarak "En uygun biçimin,
cumhuriyet oldu¤u kan›s›nday›m." deyiver de yan›ltmalardan kurtulal›m.
Çünkü sözkonusu olan, Millet Meclisinde kanunlaﬂt›r›lan ve ilân olunan cumhuriyettir. Amac›n›z, bu ilân olunandan daha uygun bir biçim oldu¤unu dolayl› olarak söylemek ise, onu da söyleyiniz. Ye¤ledi¤iniz o biçim ne olabilir?
Rauf Bey, görüﬂünü aç›kça söylemekten kaç›n›yor, bilinen birtak›m kuramlardan sözederek, hükûmetlerin birbirlerinden ayr›lan yaln›z iki ilkeye göre iﬂ
gördüklerine inan›r›m ve bu iki ilkeden biri mutlak›yetle* yönetme yöntemidir,
diyor ve ﬂöyle bir mant›k yürütüyor; sözde hükümdar, hak ve yetkisini Tanr›dan
al›r ve buna dayanarak hüküm sürermiﬂ. Bu yönetme yönteminin sak›ncalar› oldu¤undan milletler ayaklanarak hükümdarlar›n yetkilerini k›sm›ﬂlar ve koﬂullara ba¤lam›ﬂlar.. Son senelerde milletimiz de meﬂrutiyet için yapt›¤› u¤raﬂlarla iﬂe
baﬂlayarak kendi iﬂini kendi bilerek, kendi görerek, kendi karar vererek baﬂarmak amac›na do¤ru yürümüﬂ; ‹ttihat ve Terakki, Meclis zorbal›¤›ndan kurtulmak için "Beﬂinci Sultan Mehmet"e Meclisi da¤›tma hakk›n› verdirmiﬂ; Vahdettin, bu haktan yararlanarak Meclisi da¤›tm›ﬂ; bilinen y›k›mlar olmuﬂ; bundan dolay› mutlak›yetle yönetim ve tek kiﬂi saltanat› yandaﬂ› olmak do¤ru de¤ilmiﬂ.
Rauf Bey: "Millet, kaderini kendisinden baﬂka bir kimseye b›rakmay›
kendisi için alçakl›k sayd›" dedikten sonra milletin, ulusal egemenli¤i kay›ts›z
ﬂarts›z olarak yürüten Büyük Millet Meclisini kurucu meclis gibi seçti¤ini ve
bu biçimin sözünü etti¤i biçimlerin ikincisi ve kendisine göre en iyi ve do¤ru
bir yönetim yöntemi oldu¤unu söylüyor.. Daha sonra, Rauf Bey; ﬂu düﬂünceleri ileri sürüyor:
"Ad de¤iﬂikli¤inin, amac› ve ere¤i bozaca¤›n› veya de¤iﬂtirece¤ini sanmam.
Bundan baﬂka önceki bir hükûmet biçiminin yerini alan yeni biçimin be¤enilip
kalabilmesi bir koﬂula ba¤l›d›r. O da, gideni aratt›rmayacak biçimde halk›n büyük ço¤unlu¤unun isteklerine uygun, mutlulu¤unu sa¤lar oldu¤unu, ülkenin say* Bir tek kiﬂinin keyfiyetine ba¤l› yönetim yöntemi (B.Y.)
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takdirde isim de¤iﬂtirmekle veya üst tabakada ﬂekil tebdili ile hakikî ihtiyaçlar›n tatmin edilmiﬂ olaca¤›n› zannetmek alelhusus en yak›n bir mazide gördü¤ümüz en ac› tecrübelerden sonra hatay› fahiﬂ olur."
Efendiler, Rauf Beyin fikir ve içtihad›n› izah ve tespit eden bu sözler üzerinde biraz tevakkuf etmek islerim; Rauf Bey, mukayyet ve meﬂrut olm›yan ve
Millet Meclisini feshedebilen ferdî saltanat taraftar› de¤ildir; Rauf Bey, öyle bir
ﬂekli hükûmetin taraftar›d›r ki, o ﬂekilde Millet Meclisi müessisan mahiyetinde
olarak hakimiyeti millîyeyi hiçbir kay›t ve ﬂarta tâbi olmaks›z›n tatbik eder; bu
ﬂekli vaz›h ifade edelim; Rauf Bey demek istiyor ki cumhuriyet ilân›na takaddüm eden ﬂekil'en muvaf›k ﬂekli hükûmettir; filhakika, Rauf Beyin uzun sözlerle tasvire çal›ﬂt›¤› 20 Kânunusani 1337 tarihli Teﬂkilât› Esasiye Kanununun
üçüncü maddesi muhteviyat›d›r; o madde ﬂudur: "Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi taraf›ndan idare olunur ve hükûmeti (Büyük Millet Meclisi Hükûmeti) unvan›n› taﬂ›r."
Malûmdur ki bu Teﬂkilât› Esasiye Kanununa göre Meclis reisi Meclis nam›na imza vaz'›na ve Heyeti Vekile mukarrerat›n› tasdika salâhiyettar ve Vekiller Heyetinin, reisi tabiîsi olmakla beraber devletin reisi oldu¤una dair bir
kay›t ve sarahati kanuniye yoktur. Bu kanunun tesbit edildi¤i günlerdeki ﬂerait ve telâkkiyat› umumîye düﬂünülürse kanunun mühim ve esasl› bir noktay›
mühmel b›rakm›ﬂ olmaktaki zaruret kendili¤inden münfehim olur. Bu ihmal,
Meclis ve Meclis hükûmeti mevcut olmakla beraber devlet riyaseti makam›n›n,
saltanat› ferdiye lâ¤volunduktan sonra makam› hilâfette mütecelli oldu¤u fikir
ve kanaatinde bulunanlar›, cumhuriyet ilân› gününe kadar ümit içinde yaﬂatt›;
binaenaleyh Rauf Beyin en do¤ru oldu¤unu iddia etti¤i hükûmet ﬂeklinde, devlet riyasetini halifenin uhdesinde tasavvur etti¤ine ﬂüphe yoktur; iﬂte cumhuriyet ilân› üzerine Rauf Beyi ve kendisile hemfikir olanlar› telâﬂ ve heyecana saik olan sebebi hakikî, devlet riyaseti makam›n›, reisicumhurun iﬂgal etmiﬂ olmas›d›r. Filhakika, "reisicumhur devletin reisidir" dendikten sonra halifeye verilecek s›fat ve salâhiyeti temin etmekle meﬂgul ve onun teveccüh ve iltifat›n› lûtfu ilâhî telâkki eylemekle memnun olanlar›n sukutu hayale duçar olmaktan
müteessir ve mahzun olmalar›n› tabiî görmek lâz›md›r.
Rauf Beyin, cumhuriyete aleyhtar oldu¤unu itiraf etmemekle beraber cumhuriyet ilân edilmiﬂ oldu¤u bir günde onun makbul ve payidar olabilmesi için,
birtak›m ﬂartlar›n tahakkukunu isbat eylemek lüzumundan bahsetmesi, cumhuriyetin, milletin saadetini müemmin olaca¤›na itimad› olmad›¤›n› sarahaten
göstermiyor mu?!
Rauf Bey, yap›lan iﬂin sadece bir isim de¤iﬂtirmekten ve üst tabakada ﬂekil
tebdilinden ibaret oldu¤unu söyliyerek cumhuriyet ilân› keyfiyetinin, t›flâne ve
aculâne bir hareket eseri oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›rken; cumhuriyet idaresile
"hakikî ihtiyaçlar›n tatmin edilmiﬂ olaca¤›n› zannetmek... hatay› fahiﬂ olur" demekle cumhuriyet tarz› idaresine nekadar bigâne ve ondan nekadar uzak oldu¤unu isbat etmiyor mu? Rauf Bey son kanaatini teyit için "en yak›n bir mazide
gördü¤ümüz en ac› tecrübeleri" hat›rlat›yor. Efendiler! Bu ihtarla efkâr› umumiyeye ne anlat›lmak isteniyor?! Millet neden tahzir edilmek arzu ediliyor?! Bunu
anlamak müﬂkül de¤ildir zannederim. Rauf Bey akl›nca devlet riyaseti makam›n›n, orada halifenin oturmas› temin edilinceye kadar baﬂka unvanla baﬂka biri

g›nl›k ve ba¤›ms›zl›¤›n›n güven alt›nda bulundurdu¤unu göstermek ve kan›tlamakt›r. Yoksa ad de¤iﬂtirmekle ya da üst tabakada biçim de¤iﬂtirmekle gerçek gereksinimlerin sa¤lanm›ﬂ olaca¤›n› sanmak özellikle en yak›n bir geçmiﬂte gördü¤ümüz en ac› deneyimlerden sonra büyük yan›lg› olur."
Efendiler, Rauf Beyin düﬂünce ve görüﬂlerini aç›klay›p saptayan bu sözleri üzerinde biraz durmak isterim; Rauf Bey, kay›tl› ve ﬂartl› olm›yan ve Millet
Meclisini da¤›tabilen tek kiﬂi egemenli¤inden yana de¤ildir; Rauf Bey, öyle bir
hükûmet biçiminden yanad›r ki, o biçimde Millet Meclisi kurucu meclis niteli¤inde olsun ve ulusal egemenli¤i hiçbir kay›t ve ﬂarta ba¤l› olmadan yürütsün;
bu biçimi biraz daha açal›m; Rauf Bey demek istiyor ki cumhuriyet ilân›ndan
önceki biçim en uygun hükûmet biçimidir; gerçekten, Rauf Beyin uzun sözlerle anlatmaya çal›ﬂt›¤› 20 Ocak 1921 tarihli Anayasan›n üçüncü maddesinde yaz›l› oland›r; o madde ﬂudur: "Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi taraf›ndan
yönetilir ve hükûmeti Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ad›n› taﬂ›r."
Bilinir ki bu Anayasaya göre Meclis Baﬂkan› Meclis ad›na imza atmaya ve
Bakanlar Kurulu kararlar›n› onaylamaya yetkilidir ve Bakanlar Kurulunun, do¤al baﬂkan› olmakla birlikte devletin baﬂkan› oldu¤unu gösterir bir hüküm ve
aç›k bir kanun kural› yoktur. Bu anayasan›n yap›ld›¤› günlerdeki genel koﬂullar
ve görüﬂler düﬂünülürse kanunun önemli ve köklü bir noktay› Anayasada belirsiz b›rakm›ﬂ olmas›ndaki zorunluk kendili¤inden anlaﬂ›l›r. Bu belirsizlik, Meclis
ve Meclis hükûmeti bulunmakla birlikte devlet baﬂkanl›¤›n›n, tek kiﬂi saltanat›
kald›r›ld›ktan sonra halifelikte belirdi¤i düﬂünce ve kan›s›nda olanlar›, cumhuriyet ilân› gününe kadar umut içinde yaﬂatt›; buna göre Rauf Beyin en do¤ru oldu¤unu ileri sürdü¤ü hükûmet biçiminde, halifeyi devlet baﬂkan› gördü¤üne
kuﬂku yoktur; iﬂte cumhuriyet ilân› üzerine Rauf Beyi ve kendisi gibi düﬂünenleri kayg›land›ran ve tasaland›ran gerçek neden, devlet baﬂkanl›¤›na, cumhurbaﬂkan›n›n geçmiﬂ olmas›d›r. Gerçekten, "cumhurbaﬂkan› devletin baﬂkan›d›r"
dendikten sonra halifeye verilecek kimli¤i ve yetkiyi sa¤lamakla u¤raﬂan ve
onun yak›nl›¤›n› ve okﬂay›c› sözlerini Tanr› Kayras› say›p sevinenlerin düﬂ k›r›kl›¤›na u¤rayarak üzülüp, kayg›lanmalar›n› ola¤an görmek gerekir.
Rauf Beyin, cumhuriyete karﬂ› oldu¤unu aç›kça söylememekle birlikte
cumhuriyet ilân edilmiﬂ oldu¤u günde onun be¤enilip ve kal›ml› olabilmesi
için, birtak›m koﬂullar›n gerçekleﬂmiﬂ oldu¤unu kan›tlamak gereklili¤inden
sözetmesi, cumhuriyetin, milletin mutlulu¤unu sa¤layaca¤›na güvenmedi¤ini
aç›kça göstermiyor mu?
Rauf Bey, yap›lan iﬂin sadece bir ad› de¤iﬂtirmek ve üst tabakada biçim de¤iﬂtirmek oldu¤unu söyliyerek cumhuriyet ilân› olay›n›, çocukça ve aceleci bir
davran›ﬂ sonucu oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›rken; cumhuriyet yönetimiyle "gerçek gereksinimlerin sa¤lanm›ﬂ olaca¤›n› sanmak.. büyük yan›lg› olur" demekle
cumhuriyet yönetim yöntemiyle ne denli ilgisiz ve ondan nekadar uzak oldu¤unu kan›tlam›yor mu? Rauf Bey son kan›s›n› pekiﬂtirmek için "en yak›n bir geçmiﬂte gördü¤ümüz en ac› deneyimler"i hat›rlat›yor. Efendiler bu uyar›yla kamu
oyuna ne anlat›lmak isteniyor? Millet neden sak›nd›r›lmak isteniyor? Bunu
anlamak zor de¤ildir san›r›m. Rauf Bey akl›nca devlet baﬂkanl›¤›na, o makamda halifenin oturmas› sa¤lan›ncaya kadar baﬂka sanla baﬂka birinin getirilmemesi ama getirilmiﬂ oldu¤una göre yap›lan iﬂten dönüﬂ sa¤lamak için kamu
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