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ÖNSÖZ
ġükrü Saraçoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
DıĢiĢleri Bakanlığı, BaĢbakanlık ve TBMM BaĢkanlığı gibi önemli görevlerde
bulunmuĢ bir siyasetçidir. Fenerbahçe Spor Kulübünün 16 yıl baĢkanlığını yapan koyu
bir Fenerbahçe taraftarıdır. Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi gibi
uygulamaların mimarıdır. Köylüye toprak dağıtılmasını savunan bir BaĢbakandır.
Mustafa Kemal Atatürk ve Ġsmet Ġnönü‟den sonra TIME dergisine kapak olan üçüncü
Türk‟tür.
Bu renkli kiĢiliği ve çok yönlü yaĢam öyküsüne rağmen Ģimdiye kadar
hakkında fazla çalıĢma yapılmamıĢtır. Yapılan çalıĢmalar iki yüksek lisans tezi ve bir
romandan ibarettir. Bunların dıĢında oğlu Yılmaz Saraçoğlu tarafından derlenen, ġükrü
Saraçoğlu hakkında basında çıkan yazılardan bazılarının yer aldığı "ġükrü Saraçoğlu ve
Dönemi" isimli bir çalıĢma vardır. Fakat bu çalıĢmalarda ġükrü Saraçoğlu‟nun hayatı
tam olarak aydınlatılamamıĢtır.
Biz de bu nedenle tez konusu olarak ġükrü Saraçoğlu‟nun hayatını ve siyasi
faaliyetlerini seçtik. Ayrıntılı bir çalıĢma yapmak için de 1923-1953 yılları arasındaki
basını ve TBMM Zabıt Ceridelerini gün gün taradık. Kendisi hatıralarını kaleme
almadığı için birinci elden kaynak olarak TBMM‟de yaptığı konuĢmaları, BaĢbakanlık
Cumhuriyet ArĢivi belgelerini, basına yansıyan beyanatlarını kullandık. Ailesi hakkında
oğlu Yılmaz Saraçoğlu‟ndan bilgi aldık. Bunların dıĢında Saraçoğlu Sicil Dosyası,
Süreli Yayınlar, dönemle ilgili hatırat, makale, kitap ve daha önce yapılan çalıĢmalardan
yararlanarak ġükrü Saraçoğlu‟nun ailesini, eğitim sürecini, mesleki ve siyasi hayatını
daha detaylı bir Ģekilde ortaya koymaya çalıĢtık.
ÇalıĢmamız giriĢ ve dört bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünde ġükrü
Saraçoğlu‟nun doğduğu ortam hakkında bilgi verdik. Birinci bölümde ġükrü
Saraçoğlu‟nun ailesini, tahsil yıllarını, ilk meslek hayatını anlattık. Milli Mücadele‟ye
katılmasından ve düĢmanla mücadelesinden bahsettik. Ġkinci bölümde TBMM‟ye
milletvekili seçilmesini, Milli Eğitim Bakanlığı, Muhtelit (Karma) Mübadele Komisyon
BaĢkanlığı, Maliye Bakanlığı, Osmanlı Borçları Komisyon BaĢkanlığı ve Adliye
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Bakanlığı dönemlerini araĢtırdık. Üçüncü bölümde, DıĢiĢleri Bakanlığı dönemini
inceledik. Dördüncü bölümde BaĢbakanlığı döneminde meydana gelen geliĢmeleri,
siyasi hayata veda etmesini ve vefatını ele aldık.
Tez çalıĢmamın yürütülmesinde ve yönlendirilmesinde bana emek ve
katkılarıyla yardımcı olan, yaptığı değerlendirmeler ve düzeltmeler ile tezin bu aĢamaya
gelmesinde büyük katkısı olan saygıdeğer hocam, tez danıĢmanım Prof. Dr. Süleyman
BEYOĞLU‟na minnettar olduğumu belirtmek isterim. Ayrıca yazdığım müsveddeleri
okuyarak tez düzeltmelerimde yardımcı olan hocam ArĢ. Gör. Dr. Ö.KürĢad
KARACAGĠL, arkadaĢım Dr. Cengiz MUTLU ile Edebiyat Öğretmeni MelikĢah
CĠHAN‟a teĢekkür ederim. Bunun dıĢında ġükrü Saraçoğlu‟nun oğlu Yılmaz
SARAÇOĞLU‟na verdiği bilgiler, resimler ve belgeler için, Yrd. Doç. Dr. Ali
KARACA, Doç. Dr. Bülent BAKAR, Prof. Dr. Cezmi ERASLAN ile Doç. Dr. ġ.Can
ERDEM hocalarıma da katkılarından dolayı Ģükranlarımı sunarım.
Gürbüz ARSLAN
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ÖZET
ġükrü Saraçoğlu, 1 Temmuz 1886 tarihinde Ġzmir‟in ÖdemiĢ ilçesinin Üç Eylül
Mahallesi‟nde doğmuĢtur. Eğitim hayatına 1896 yılında Eski Hayvan Pazarı Ġbtidai
Mektebinde baĢlamıĢ, sırası ile ÖdemiĢ RüĢtiyesi, Ġzmir Ġdadisi ve Mülkiye Mektebinde
okumuĢtur. Mülkiye Mektebinden mezun olduktan sonra Ġzmir Valiliği maiyet
memurluğuna (kaymakam stajyeri) atanmıĢtır. Tahsil hayatını ilerletmek için önce
Belçika‟ya daha sonra Ġsviçre‟ye gitmiĢtir. 1915-1919 yılları arasında Ġsviçre‟de kalmıĢ,
Ġzmir‟in Yunanlılar tarafından iĢgal edildiğini duyunca yurda dönmüĢtür. ÖdemiĢ,
düĢman iĢgali altında olduğu için KuĢadası‟nda kalmıĢ, Aydın milletvekili seçilip
Ġstanbul‟a gidinceye kadar düĢmana karĢı mücadele etmiĢtir.
ġükrü Saraçoğlu, Mebusan Meclisi‟ne katıldıktan kısa bir süre sonra Ġstanbul,
Ġtilaf Devletleri tarafından iĢgal edilince KuĢadası‟na dönerek Kuva-yı Milliye birlikleri
içerisindeki yerini almıĢtır. Milli Mücadele‟nin kazanılmasından sonra ÖdemiĢ'e gelmiĢ,
belediye seçimlerine katılarak ÖdemiĢ Belediye BaĢkanı olmuĢtur. Görevini de
TBMM‟ye milletvekili seçildiği 10 Temmuz 1923 tarihine kadar sürdürmüĢtür.
TBMM‟nin açılmasıyla birlikte mecliste etkin bir çalıĢma yürüten ġükrü
Saraçoğlu, 22 Kasım 1924 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olmuĢtur. Milli Eğitim
Bakanlığı görevinden sonra da 1925-1927 tarihleri arasında Muhtelit (Karma)
Mübadele Komisyonu BaĢkanlığı görevini üstlenmiĢtir. 1927-1930 yılları arasında
Maliye Bakanlığı, 1933-1938 yılları arasında Adliye Bakanlığı yapmıĢtır. 1939 yılında
DıĢiĢleri Bakanlığı görevine getirilmiĢtir.
ġükrü Saraçoğlu, 9 Temmuz 1942 tarihinde BaĢbakan olmuĢtur. BaĢbakanlığı
döneminde dıĢ politikada Müttefik ve Mihver Devletlerinin baskısına rağmen
Türkiye‟nin savaĢ dıĢı kalması için çaba harcamıĢtır. Ġç politikada ekonomik sıkıntılara
çare bulmak için önce Varlık Vergisi Kanunu‟nu daha sonra da Toprak Mahsulleri
Vergisi Kanunu‟nu çıkartmıĢtır. Köylünün durumu iyileĢtirmek için Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu‟nun çıkarılmasını sağlamıĢtır. Ayrıca bu dönemde çok partili
hayat yeniden baĢlamıĢ, tek dereceli seçim sistemine geçilmiĢtir.
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ġükrü Saraçoğlu, 21 Temmuz 1946 seçimlerinden sonra BaĢbakanlık
görevinden istifa etmiĢtir. Partideki görevine önce CHP Genel BaĢkan Vekili daha sonra
da CHP Meclis Grup BaĢkan Vekili olarak devam etmiĢtir. 1948-1950 yılları arasında
TBMM BaĢkanlığı yapmıĢtır. 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimlerde milletvekili
seçilemeyince siyaseti bırakmıĢtır. Siyaseti bıraktıktan sonra Ġstanbul‟a taĢınmıĢ, 27
Aralık 1953 tarihinde vefat etmiĢtir.
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ABSTRACT
ġükrü Saraçoğlu was born on 1 July 1886, in Üç Eylül neighborhood,
ÖdemiĢ district of Ġzmir. After completing his primary education at Old Livestock
Market Primary School (Eski Hayvan Pazarı Ġbtidai Mektebi), he graduated,
respectively, from ÖdemiĢ Secondary School (ÖdemiĢ RüĢtiyesi), Ġzmir High School
(Ġzmir Ġdadisi) and School of Civil Service (Mülkiye Mektebi). After graduating from
School of Civil Service he was appointed to Ġzmir Governor‟s Office as officer in
attendance. In order to improve his education he first went to Belgium and then to
Switzerland. He lived in Switzerland between 1915 and 1919. He returned to his
homeland upon the news of occupation of Ġzmir by the Greeks. He stayed at KuĢadası
because ÖdemiĢ was occupied at the time and fought against the enemy in KuĢadası
until he was elected as a Member of the Ottoman Parliament from Aydın and went to
Istanbul.
Soon after ġükrü Saraçoğlu became a Member of the Ottoman Parliament,
Ġstanbul was occupied by the Allies and he returned to KuĢadası and attended to
National Forces (Kuva-yı Milliye). After the Turkish National Struggle ended in victory
Saraçoğlu came to ÖdemiĢ and he was elected as the Mayor of ÖdemiĢ. He carried out
his duty as the Mayor of ÖdemiĢ until he was elected to the Grand National Assembly
of Turkey as a Member of Parliament on 10 July 1923.
ġükrü Saraçoğlu, who started to carry out an effective work with the opening
of the Grand National Assembly of Turkey, was appointed as the Minister of National
Education on 22 November 1924. After that, between 1925 and 1927 he presided over
the Commission for Composite Population Exchange and he officiated as the Minister
of Finance between 1927 and 1930, and as the Minister of Justice between 1933 and
1938. In 1939 he was appointed as the Minister of Foreign Affairs.
ġükrü Saraçoğlu was elected as the Prime Minister on 9 July 1942. During his
prime ministry he endeavored to retain Turkey from entering into war despite the
pressure of Allied and Axis Powers in foreign policy. In domestic policy, in order to
find a remedy for the economic distress, first he enacted the Law of Wealth Tax and
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then the Law of Agricultural Products Tax. In order to improve the conditions of
villagers he enacted the Agricultural Land Reform Law. In addition, in this period the
era of multi-party political system began and direct election system was introduced.
After the elections on 21 July 1946 ġükrü Saraçoğlu resigned from his duty as
Prime Minister and continued his political life as the General Vice President of CHP
and then as the CHP Parliamentary Group Vice President. He acted as the President of
the Grand National Assembly of Turkey between 1948 and 1950. He retired from his
political life after he was not elected as a Member of Parliament on 14 May 1950. Upon
retiring from his political life he moved to Istanbul and passed away on 27 December
1953.
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GĠRĠġ
1. SARAÇOĞLU’NUN DOĞDUĞU ORTAM

Saraçoğlu, 19. yüzyılın son çeyreğinde dünyaya gelmiĢti. Bu yüzyıl Osmanlı
Ġmparatorluğu‟nun „„Yıkılma Devri‟‟ idi. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun savaĢlarda aldığı
yenilgiler ve her alanda yaĢadığı sıkıntılar devlet otoritesini zayıflatmıĢ, ülke
bütünlüğünü tehlikeye düĢürmüĢtü. Ġmparatorluk bir yandan üç kıtadaki sınırlarını
korumak, diğer yandan milli bağımsızlık isyanlarıyla uğraĢmak zorunda kalmıĢtı.
Ayrıca ülke ekonomisi giderek kötüleĢmekteydi. Özellikle 1838 yılında Balta Limanı
Ticaret AntlaĢması ile Ġngiltere‟ye geniĢ ekonomik ayrıcalıklar verilmiĢ, tekel ve iç
gümrük yönetimi kaldırılmıĢ, böylece Osmanlı ekonomisinin çöküĢü hızlanmıĢtı. Bunun
dıĢında 19. yüzyılda Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun her yönden parçalanmasını
hedefleyen, Türklerin Avrupa'dan atılmasını amaçlayan „„ġark Meselesi‟‟ önem
kazanmıĢtı.
Bu geliĢmeler karĢısında devleti yönetenler bir yandan büyük güçler arasında
denge politikası izleyerek bir yandan da demokratikleĢme faaliyetlerine öncelik vererek
devletin dağılmasını önlemek istemiĢlerdi. Bu kapsamda ilk önce hukukun üstünlüğü
anlayıĢının benimsendiği, toplumun tüm kesimine yeni hakların verildiği, tüm
vatandaĢların kanun karĢısında eĢit kabul edildiği 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ilan
edilmiĢti. Bunu azınlık haklarının geniĢletildiği 1856 tarihli Islahat Fermanı izlemiĢti.
Ayrıca Osmanlı devlet adamları Avrupa‟nın gerisinde kalmanın ortaya çıkardığı
gerçekle birlikte eğitimin toplum ve devlet hayatındaki önemini daha iyi kavrayarak bu
alanda birçok ıslahat yapmıĢtı. Kırım SavaĢından sonra imzalanan 1856 tarihli Paris
AntlaĢmasıyla da Osmanlı Devleti, bir Avrupa devleti sayılmıĢ, Avrupa hukukundan
yararlanması istenmiĢti.
Bu tarihten sonra ülkenin birçok yerinde kilise ve gayrimüslim cemaat okul
sayısında artıĢlar meydana gelmiĢ, idari reformlara devam edilmiĢti. Batı'dan bazı
yasalar alınmıĢ, ticaret, borç, arazi ve deniz hukukuyla ilgili kanunlar hazırlanmıĢtı.
Osmanlı basın hayatında geliĢmeler hız kazanmıĢ, çeĢitli gazeteler çıkarılmıĢ, dönemin

ilk meclisleri kurulmuĢtu. Batı dillerinde yazılan kitaplar okunmaya ve tercüme
edilmeye baĢlanmıĢtı. Mimari, edebiyat, musiki gibi birçok alanda Batı üslubu egemen
olmuĢtu. Fakat bu geliĢmelere rağmen Osmanlı Ġmparatorluğu gerilemeye devam etmiĢ,
ayrılıkçı emeller taĢıyan ayaklanmaların önünü alamamıĢtı.
Memleketin içinde bulunduğu kötü durumdan meĢruti idareye geçilerek
kurtulacağına inanan bazı aydınlar birleĢerek 1866 yılında Genç Osmanlılar Cemiyeti'ni
kurmuĢtu. Dönemin fikir ve edebiyat liderleri olan ġinasi, Namık Kemal, Ali Suavi,
Ziya PaĢa ve Agâh Efendi gibi kiĢileri bünyesinde toplayan cemiyet bütün
farklılıklarına rağmen padiĢahın mutlak idaresine karĢı ilk muhalefet bayrağını açmıĢtı.
Çünkü cemiyete göre Tanzimat hareketi, padiĢahın mutlak egemenliğinden dolayı
baĢarısız olmuĢtu. Eğer meĢruti bir yönetime geçilmezse devleti dağılmaktan, içinde
bulunduğu kötü yönetimden, ekonomik krizden ve bağımsızlık isyanlarından kurtarmak
imkânsızdı. Bu nedenle padiĢahın mutlak yönetimi sınırlandırılmalıydı. Bu yönde
çalıĢma yürüten Genç Osmanlılar ordu ile iĢbirliği yaparak meĢrutiyet yönetimine karĢı
çıkan Abdülaziz‟i 1876 yılında tahtan indirmiĢ, kendi amaçlarına hizmet edeceğine
inandıkları V.Murat‟ı tahta çıkarmıĢlardı. V.Murat‟ın akli dengesinin bozuk olduğu
anlaĢılınca da yerine meĢrutiyeti ilan edileceğine dair söz veren II.Abdülhamit
getirilmiĢti.
II.Abdülhamit verdiği sözü tutarak 23 Aralık 1876 tarihinde Kanun-u Esasi'yi
ilan etmiĢti. Böylece Osmanlı halkının yönetime katılması sağlanmıĢ, demokratikleĢme
yolunda önemli bir adım atılmıĢtı. 20 Mart 1877 tarihinde açılan Mebusan Meclisi
reformlar yapmak için çaba sarf etmeye baĢlamıĢtı. Ayrıca Rusya‟nın Osmanlı
Devleti‟ndeki gayrimüslimlere baskı yapıldığı bahanesiyle savaĢ isteğine oybirliği ile
karĢılık verilmiĢ, Rusya ile savaĢ baĢlamıĢtı. SavaĢ esnasında mecliste savaĢın gidiĢatı
ile ilgili olarak padiĢahı da itham altında bırakacak tartıĢmalar meydana gelince
denetimden uzak kalmak isteyen padiĢah 14 ġubat 1878 tarihinde Mebusan Meclisi‟ni
kapatmıĢtı.
Rusya‟nın galibiyeti ile sonuçlanan savaĢtan sonra ise Kars, Ardahan, Batum
Ruslara bırakılmıĢ, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'ya bağımsızlık verilmiĢti. Ayrıca
Osmanlı Devleti, Makedonya ve Doğu Anadolu'da ıslahat yapacak, Hıristiyan tebaayı
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koruyacaktı. Bu tarihten sonra Avrupalı devletlerin elçileri ıslahat konusunda devamlı
müdahale ve baskılarla imparatorluğu yıpratma çabalarına hız vermiĢti. Makedonya'da
yaĢayan Sırp, Bulgar ve Rumların yanı sıra Ermeniler de isyana giriĢmiĢti. Ayrıca
Ġngiltere Kıbrıs'ı ve Mısır‟ı, Fransa Tunus'u iĢgal etmiĢ, 1881 yılında Muharrem
Kararnamesi ile Osmanlı Devleti dıĢ borçlarını ödeyemeyeceğini açıklamıĢtı. Bunun
üzerine alacaklı devletlerin baskısı ile Düyun-ı Umumiye Ġdaresi (Genel Borçlar
Ġdaresi) kurulmuĢtu. Bu idarenin kurulması ile Osmanlı maliyesi bağımsızlığını
yitirmiĢti.
Bunlar karĢısında II. Abdülhamit memleketin idaresini tamamen eline almıĢtı.
Ordu içindeki hürriyetçi subayları ve sivil aydınları çeĢitli yollarla sindirmiĢ, kendine
özgü bir yönetim kurmuĢtu. DıĢ politikada ise Avrupalı devletlerin ekonomik çıkarlarını
temin ederek statükoyu korumaya çalıĢmıĢtı. II.Abdülhamit yönetiminin baskısına
dayanamayarak yurt dıĢına kaçan aydınlar dıĢarıda, bir kısım aydın da içeride istibdat
yönetimine karĢı büyük bir mücadeleye giriĢmiĢti. Bu kiĢiler daha sonra "Ġttihat ve
Terakki Cemiyeti" etrafında toplanacaktı.1
Görüldüğü gibi ġükrü Saraçoğlu doğduğunda Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun
yıkılma süreci devam etmekte, II. Abdülhamit‟in merkeziyetçi ve özgürlükleri
kısıtlayıcı politikası karĢısında yeniden meĢrutiyet yönetimine geçmek isteyen aydınlar
da çalıĢmalar yürütmekteydi.

1

19. yüzyılda Osmanlı Devlet‟inde meydana gelen geliĢmeler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi, I, Ankara 2000, s.1-62; Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketi, Ġstanbul
1996, s.1-99; Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, Ġstanbul 1945, s.1-62; Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün Hayatı, haz. Hüseyin Tosun, Ankara 2003, s.1-5; Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, I, Ġstanbul
1994, s.1-61.
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I.BÖLÜM
AĠLESĠ, TAHSĠL YILLARI, ĠLK MESLEK HAYATI
VE MĠLLĠ MÜCADELE DÖNEMĠ
1.1.AĠLESĠ
Mehmet ġükrü Saraçoğlu, 1 Temmuz 1886 (Rumi 1302) tarihinde Ġzmir‟in
ÖdemiĢ ilçesinin Üç Eylül Mahallesi‟nde doğmuĢtur.2 Babası Tevfik Mehmet Bey3,
annesi ġerife Hanım4‟dır. Saraçoğlu ailesi ÖdemiĢ‟e Manisa‟nın AlaĢehir ilçesinden
gelmiĢtir. Ġlk defa ne zaman geldikleri kesin olarak bilinmemekle beraber ilk gelen
kiĢinin Saraçoğlu‟nun dedesi Hüseyin Bey olduğu bilinmektedir. 5 Bir rivayete göre
Saraçoğlu ailesi ÖdemiĢ‟e Polathane‟den (bugünkü Trabzon‟un ilçesi Akçaabat) gelip
yerleĢmiĢtir.6 Saraçoğlu‟nun babası, saraç yani semer imalatçısı, annesi ev hanımıdır.
Ailenin en büyük çocuğu olan Saraçoğlu‟nun kendisinden baĢka Hüseyin, RüĢtü ve
Hamit isimli 3 kardeĢi daha vardır.7
Saraçoğlu‟nun çocukluk yılları daha çok kardeĢleri ile meĢgul olmakla
geçmiĢtir. Dört erkek çocuğu olan ailede kardeĢlerin en büyüğü olmak sorumluluk
istediği için Saraçoğlu, bir ağabey olarak kardeĢlerine hem sevgi göstermiĢ hem de
onları elinden geldiğince korumuĢtur.8 Kendinden 3 yaĢ küçük olan Hüseyin (1889), 8
2

Bkz. EK 1.„„Mehmet ġükrü Saraçoğlu‟nun Nüfus Kayıt Örneği.‟‟ ( Bu belge 26 ġubat 2010 tarihinde ġükrü
Saraçoğlu‟nun oğlu Yılmaz Saraçoğlu ile birlikte Kadıköy Nüfus Müdürlüğünden alınmıĢtır.) Bu arada,
Saraçoğlu‟nun doğum yılı konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Çünkü 2.Dönem, 6.Dönem, 7.Dönem ve
8.Dönem TBMM Hal Tercüme Belgesi incelendiğinde Saraçoğlu‟nun doğum yılının 1303 (1887) olduğu görülürken,
3.Dönem, 4.Dönem ve 5.Dönem TBMM Hal Tercüme Belgesi ile Nüfus Kayıt Örneği incelendiğinde doğum yılının
1302 (1886) olduğu görülür. Ayrıca Kazım Öztürk, Saraçoğlu‟nun doğum yılını 1302 ( 1886) olarak gösterirken
(Bkz. Türk Parlamento Tarihi, II.Dönem (1923-1927), III, Ankara 1993, s.443.) Ali Çankaya Mücellidoğlu, 1303
(1887) olarak göstermiĢtir. ( Bkz. Ali Çankaya Mücellidoğlu, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, IV, Ankara 1969,
s.1226.) Saraçoğlu da 20 Mart 1950 tarihinde AkĢam Gazetesi‟ne verdiği röportajda doğum yılını 1887 olarak
belirtmiĢtir. Biz, Saraçoğlu‟nun doğum yılını, Nüfus Kayıt Örneğini esas alarak 1886 olarak belirttik.
3
Tevfik Mehmet Bey 1 Temmuz 1861 tarihinde ÖdemiĢte doğmuĢtur. Bkz. EK 1.„„Mehmet ġükrü Saraçoğlu‟nun
Nüfus Kayıt Örneği.‟‟
4
ġerife Hanım, ÖdemiĢ‟in Kazan köyünden olup (Bkz. Bünyamin Saraç, Saraçoğlu Şükrü Bey’in Hayatı ve Siyasi
Faaliyetleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir 1990, s.9.) 1
Temmuz 1864 tarihinde doğmuĢtur. Bkz. EK 1. „„Mehmet ġükrü Saraçoğlu‟nun Nüfus Kayıt Örneği.‟‟
5
Yılmaz Saraçoğlu ile Ġstanbul‟da 16 Ocak 2010 tarihinde yapılan görüĢme.
6
Asım Us, Asım Us’un Hatıra Notları (1930-1950), Ġstanbul 1966, s.574. (Yılmaz Saraçoğlu bu bilgiyi
doğrulamamıĢ ve Ģimdiye kadar böyle bir Ģey duymadığını dile getirmiĢtir. Ayrıca bu bilgi doğru olsaydı, Saraçoğlu,
6 Eylül 1942 tarihinde Trabzon‟a yaptığı gezide bundan bahsederdi. Gezi için bkz. Cumhuriyet, 7 Eylül 1942.)
7
Saraçoğlu Hüseyin‟in lakabı hafız olup kendisi I.Dünya savaĢında Çanakkale cephesinde Ģehit olmuĢtur. Saraçoğlu
RüĢtü çiftçilik ile uğraĢırken, Saraçoğlu Hamit, devlet memuru olmuĢtur. (Yılmaz Saraçoğlu ile Ġstanbul‟da 16 Ocak
2010 tarihinde yapılan görüĢme. )
8
Gürkan Hacir, Efe Başvekil Şükrü Saraçoğlu’nun Romanı, Ġstanbul 2006, s.35.
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yaĢ küçük olan RüĢtü (1894), 15 yaĢ küçük olan Hamit (1901) ağabeyleri Saraçoğlu‟nun
kontrolünde büyümüĢtür.9 Bu arada Saraçoğlu, yaramaz bir çocuk olup arkadaĢları ile
sürekli dövüĢür ve güreĢirdi. Elbiseleri yırtıldığı zaman da babasından dayak yerdi. Bazı
günlerde annesi, Saraçoğlu‟nun yaramazlıklarını babasından saklar ama bu sefer de
cezayı kendisi verirdi.10

1.2. TÜRKĠYE’DE TAHSĠL DÖNEMĠ
1.2.1.Ġbtidai Mektebi
Saraçoğlu‟nun eğitim hayatı Osmanlı Devleti‟nin mevcut eğitimi daha modern
ve çağdaĢ hâle getirmek için uğraĢtığı bir dönemde baĢlamıĢtır. Eğitimin dine dayalı
olduğu Osmanlı Devleti‟nde11 aileler kız ve erkek çocuklarını okutmakla mükellef
olup12 ilköğretimin yapıldığı yer tek katlı, tek odalı taĢ bina Ģeklinde kurulan Sıbyan
Mektepleridir.13 Osmanlı Devleti‟nin parlak devirlerinde zamanın ihtiyaçlarına göre
eğitim veren bu mektepler, diğer kurumlarda olduğu gibi zamanla kendini
yenileyememiĢ, ihtiyaçlara cevap veremez hâle gelmiĢtir.14
Daha sonra Osmanlı devlet adamları Avrupa‟nın gerisinde kalmanın ortaya
çıkardığı gerçekle birlikte eğitimin toplum ve devlet hayatındaki önemini daha iyi
kavrayarak bu alanda ıslahat çalıĢmalarına baĢlamıĢlardır. II. Mahmut ile baĢlayan
çalıĢmalar Tanzimat Devri ve 1869 Maarif Nizamnamesi ile devam etmiĢtir. Bu
kapsamda çağdaĢ eğitim verecek olan ibtidai mektepleri açılmaya karar verilmiĢ,15
Ġzmir‟de de yeni mektepler açılmıĢtır.

16

Açılan mekteplerden birisi de 1890 yılında

açılan Eski Hayvan Pazarı Ġbtidai Mektebi‟dir.17 Saraçoğlu‟nun 1896 yılında eğitime
9

Doğum tarihleri ile ilgili bilgi için bkz. EK 1. „„Mehmet ġükrü Saraçoğlu‟nun Nüfus Kayıt Örneği.‟‟
Cemal Bildik, „„Siyaset Adamlarımızın Hususi Hayatları‟‟, (ġükrü Saraçoğlu ile röportaj), Akşam, 20 Mart 1950.
11
Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, Ġstanbul 1970, s.5.
12
Nafi Atuf, Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme, Ġstanbul 1930, s.27.
13
Özgönül Aksoy, Osmanlı Devri İstanbul Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme, Ġstanbul 1968, s.153.
14
Bayram Kodaman, Abdulhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara 1988, s.57.
15
B.Kodaman, a.g.e., s.67.
16
Sadiye Tutsak, İzmir’de Eğitim ve Eğitimciler ( 1850-1950), Ankara 2002, s.28.
17
Gerek, Saraçoğlu ile yapılan röportajda gerekse diğer kaynaklarda Saraçoğlu‟nun tahsil hayatının hangi okulda
baĢladığı belirtilmemekle beraber ilk öğretmeninin Muhacir Mehmet Efendi olduğu bilinmektedir. ( Bkz. C.Bildik,
a.g.r., Akşam, 20 Mart 1950. ) Bizde bu bilgiden yola çıkarak Saraçoğlu‟nun ilk öğrenim hayatının Eski Hayvan
Pazarı Ġptidai mektebinde baĢladığı bilgisine ulaĢtık.
10
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baĢladığı18 mektebin öğretmeni Muhacir Mehmet Efendi19 olup bu mekteplerde
okutulan dersler ve haftalık ders saatleri Ģöyleydi:
Tablo 1.1
1892 Yılı Ġstanbul ve Kasaba Ġlk Okul Dersleri
1.Sınıf
2.Sınıf
1
Elifba
12
2
Kur‟an-ı AzimüĢĢan
12
6
3
Tecvid
2
4
Ġlm-i Hal
2
3
5
Ahlak
2
6
Sarf-ı Osmani
7
Ġmla
3
3
8
Kıraat
3
2
9
Mülahhas Tarih-i Osmani
10
Muhtasar Coğrafya-yı Osmani 2
11
Hesap
1
2
12
Hüsn-i Hat
1
2
Toplam
34
24
Kaynak: Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ġstanbul 1994, s.197.
Dersler

3.Sınıf
5
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
25

Saraçoğlu, bir yandan derslerle uğraĢırken bir yandan da yaramazlıklarına
devam ediyordu. Hatta bu yüzden hocasından birkaç defa dayak yemiĢti. Özellikle
kendileri gibi 4 kardeĢ olan ve Müezzin çocukları denen kardeĢlerle sık sık dövüĢerek
birbirlerine zarar verirlerdi. Ġlk kavganın hangi sebepten çıktığı belli olmamakla beraber
bildikleri tek Ģey birbirlerini nerede görseler kavgaya tutuĢmalarıydı.20 Saraçoğlu
yaramazlıklarına rağmen Ġbtidai Mektebi‟nden 1899 yılında mezun olmuĢ, aynı yıl
ÖdemiĢ RüĢtiyesine yazılmıĢtı.21

18

Saraçoğlu‟nun okula baĢlama tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber ibtidai mekteplerinin eğitim süresi olan 3
yıl ve Saraçoğlu‟nun ÖdemiĢ RüĢtiyesi‟ne baĢlama tarihi olan 1899 tarihi esas alındığında ibtidai mektebine baĢlama
tarihi 1896 yılı gösterilebilir.
19
Muhacir Mehmet Efendi, aslen Pazarcıklı olup, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonunda ÖdemiĢ‟e gelmiĢtir.
Ġstanbul medreselerinde okuyan Mehmet Efendi, ÖdemiĢ Ġdare Meclisinin yaptığı sınavı kazanıp, yeni açılan bu
okula Mahalli Maarif Komisyonu‟nun uygun görmesi ve Ġzmir Maarif Müdürlüğünün de tasdikiyle hoca olarak
atanmıĢtır. (Bkz. Halil Dural, Ödemiş Tarihi, Ġzmir 2004, s.167.)
20
C.Bildik, a.g.r., Akşam, 20 Mart 1950.
21
TC Devlet Yıllığı 1944-1945, Ankara 1945, s.68.
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1.2.2.ÖdemiĢ RüĢtiyesi
Önceden sıbyan mekteplerinin bir üst sınıfı olarak açılan rüĢtiyeler, Tanzimat
Devrinde ortaöğretimin en alt basamağı haline getirilirken eğitim süresi 4 yıl olarak
belirlenmiĢti. Daha sonra rüĢtiye mekteplerinin eğitim süresi 6 yıla çıkarılırken, 1869
Nizamnamesi ile tekrar 4 yıla, 1892 tarihinde de 3 yıla indirilmiĢti.22 ÖdemiĢ RüĢtiye
Mektebi ise 1874 yılında Büyük Cami avlusundaki medresede eğitime baĢlamıĢ, 1888
yılında da Emmioğlu Konakları‟na nakledilmiĢti.23 Saraçoğlu, rüĢtiye mektebine
baĢladığında 3 hocanın bulunduğu okulda öğrenci sayısı 59 iken24 rüĢtiye mekteplerinde
okutulan dersler ve haftalık ders saatleri Ģöyleydi:
Tablo 1.2
Genel ( Ġstanbul ve vilayetler dıĢındaki) RüĢtiye Mekteplerinin Ders Programı
Dersler
1
Tecvitli Kur‟an-ı Kerim ve Dini Ġlimler
2
Türkçe
3
Arapça
4
Farsça
5
Fransızca
6
Hesap
7
Hendese
8
Coğrafya
9
Tarih
10
Malumat-ı Nafia ve Hıfzıssıhha
11
Hüsn-i Hatt
12
Resim
Toplam
Kaynak: U.Ünal, a.g.e., s.16.

1.Sınıf
3
7
1
2
2
1
1
1
18

2.Sınıf
2
6
2
1
2
2
2
1
1
1
20

3.Sınıf
2
4
2
2
3
2
1
2
2
1
1
1
23

Saraçoğlu, bir yandan okuluna devam ederken bir yandan da tatil günlerinde
boĢ durmayarak babasının dükkânında çalıĢıp okul harçlığını çıkarırdı. Burada
çalıĢırken dükkâna ara sıra ÖdemiĢ Kaymakamı Münir Bey gelir, kendisi ile sohbet
ederdi. Münir Bey, sohbetler esnasında Saraçoğlu‟nun zeki bir öğrenci olduğunu
anlayarak Tevfik Mehmet Usta‟ya, Saraçoğlu‟nun eğitimine devam etmesi için Ġzmir‟e
22

Faik ReĢit Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Ankara 1964, s.44.
H. Dural, a.g.e., s.160.
24
Uğur Ünal, II.Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Rüştiyeleri (1897-1907), Ankara 2008, s.122.
23
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gönderilmesi konusunda ısrar etmiĢti. Tevfik Mehmet Usta, bu ısrarlar sonucunda
Saraçoğlu‟nu ÖdemiĢ RüĢtiyesinden mezun olduktan sonra Ġzmir‟e göndermeye karar
vermiĢti.25 Açıkçası Münir Bey olmasaydı, Saraçoğlu‟nun eğitim hayatı devam
etmeyecekti.
1.2.3.Ġzmir Ġdadisi
Osmanlı Devleti rüĢtiye üstünde, yüksekokullara öğrenci yetiĢtirecek bir eğitim
kurumuna ihtiyaç duyunca idadi okulları açmaya karar vermiĢti.26 Bunun için de 1869
Nizamnamesi‟nde idadi okullarına yer vererek, bunlarla ilgili hususları tespit etmiĢti.27
Gerekli kaynak sağlandıktan sonra Bursa, Edirne, Yanya ve Çanakkale‟de birer idadi
açılmıĢ, Ġzmir ve Selanik baĢta olmak üzere birçok Ģehirde idadi açılmasına karar
verilmiĢti.28 Bu karar üzerine Ġzmir‟de 1885 yılında idadi yapımına baĢlanmıĢ, 3 yıllık
bir çalıĢmadan sonra Ġzmir Ġdadisi, 1888 yılında eğitime baĢlamıĢtı.29 Ġdadide okutulan
dersler Ģunlardı:
Tablo 1.3
Ġzmir Ġdadisinde Okutulan Dersler
1.Sınıf
Arabi
Farisi
Lisan-ı Osmani
Lisan-ı Fransavi
Tarih-i Osmani
Coğrafya
Hesap
Hendese
Hüsn-i Hatt

2.Sınıf
Arabi
Farisi
Lisan-ı Osmani
Lisan-ı Fransavi
Tarih-i Umumi
Coğrafya-yı Umumi
Hesap
Hendese
Mebadi-i Tarih-i Tabii

Resim

Resim

3.Sınıf
Arabi
Farisi
Lisan-ı Osmani
Lisan-ı Fransavi
Tarih-i Umumi
Coğrafya-yı Umumi
Hesap
Hendese
Tarih-i Tabii
Mebadi-yi Hikmet-i
Tabiiye
Resim
Tabakat-ı Arz

4.Sınıf
Cebir
Arabi
Fransavi
Tarih-i Umumi
Hikmet-i Tabiiye
Lisan-ı Osmani
Tarih-i Sanayi
Kimya
Resim
Hukuk ve Ġdarelerin
Suret-i TeĢkili

Kaynak: S.Tutsak, a.g.e., s.150-151.

25

C.Bildik, a.g.r., Akşam, 20 Mart 1950.
B.Kodaman, a.g.e., s.114-115.
27
Mahmud Cevad, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı, Ġstanbul 1338, s.478.
28
Said PaĢa, Said Paşa’nın Hatıratı, I, Ġstanbul 1328, s.156.
29
İzmir Erkek Lisesinin 50.nci Yılı (1888-1938), Ġzmir 1941.
26
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Saraçoğlu‟nun 1902 yılında yatılı olarak eğitime baĢladığı, 30 ilk yıllarında
Ġzmir Ġdadisi, MeĢrutiyet‟ten sonra Ġzmir Sultanisi, daha sonra Ġzmir Lisesi adlarını alan
okul, her devirde iyi bir eğitim vererek önemli kiĢilerin yetiĢmesine katkıda
bulunmuĢtu.31 Disiplinli bir eğitimi olan Ġzmir Ġdadisi'nin o yıllardaki öğrencileri
arasında Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Baha Tevfik, Vasfi MenteĢ, Ragıp Nurettin,
Hilmi Uran gibi geleceğin ünlüleri de bulunmaktaydı.32
Gelecekte ünlü Ģahsiyetlerden biri olacak Saraçoğlu bir yandan dersleri ile
ilgilenirken bir yandan da ileride ne olacağı konusunda düĢünmekteydi. Her ne kadar
matematik dersine kabiliyeti olup bu konuda okulun en baĢarılı öğrencisi olsa da o
tercihini öğretmenlikten değil kaymakamlıktan yana kullanmak istiyordu. Çünkü en
büyük amacı Münir Bey gibi bir kaymakam olmaktı.33 Saraçoğlu, bu hedef
doğrultusunda eğitimine devam ederken talihsiz bir kaza geçirmiĢti. Jimnastik dersinde
atlama tahtasından tam sıçrayacakken ayağı takılmıĢ, kafa üstü yere düĢmüĢtü.
DüĢmenin etkisiyle orada bayılınca hemen hastaneye kaldırılmıĢ, birkaç gün Ģuuru
yerine gelmeyince de hayati tehlikesinin olduğu anlaĢılmıĢ ve tedavi altına alınmıĢtı.
YaklaĢık 10 günlük bir tedaviden sonra kendine gelen Saraçoğlu, kısa zamanda kendini
toparlayarak taburcu olmuĢ,34 eğitimine kaldığı yerden devam etmiĢti. Derslerini de
baĢarılı bir Ģekilde tamamlayarak 1906 yılında Ġzmir Ġdadisinden mezun olmuĢ, aynı yıl
girdiği Mülkiye Mektebi Sınavını kazanarak bu okulda okumaya hak kazanmıĢtı.35

1.2.4.Mülkiye Mektebi
Osmanlı Devleti, 19.yy‟dan itibaren içinde bulunduğu kötü durumdan
kurtulmak için birçok alanda kalkınma hareketlerine giriĢmiĢ, bu konuda baĢarılı olmak
için de çağın ve Tanzimat Fermanı‟nın ilkelerine uygun idarecilere ihtiyaç duymuĢtu.
Çünkü tasarlanan yeni düzenin idaresi Batı kültüründen yoksun, hiçbir dünya görüĢü
30

TC Devlet Yıllığı 1944-1945, s.68.
Ayrıntılı bilgi için bkz. İzmir Erkek Lisesinin 50.nci Yılı (1888-1938), Ġzmir 1941; „„Ġzmir Lisesinin Tarihi ve
KuruluĢu‟‟, Anadolu, 11 BirinciteĢrin 1938.
32
YaĢar Aksoy, Bir Kent Bir İnsan, Ġstanbul 1986, s.60.
33
C.Bildik, a.g.r., Akşam, 20 Mart 1950.
34
G.Hacir, a.g.e., s.31-32.
35
TC Devlet Yıllığı 1944-1945, s.68.
31
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olmayan idarecilere bırakılamazdı. Bunun için mutlaka bilgili ve çağın gidiĢine uygun
genel idare elemanı yetiĢtirecek bir okula ihtiyaç vardı. 36 ĠĢte bu sebeplerden dolayı
kaymakamlık, müdürlük gibi idare amirliği iĢlerinde çalıĢacak memur yetiĢtirmek için
Mülkiye Mektebi açılmasına karar verilmiĢti. 12 ġubat 1859 tarihinde de Mülkiye
Mektebi açılmıĢtı.37
Ġlk baĢta 2 yıl olarak düĢünülen Mülkiye Mektebi‟nin öğretim süresi
öğrencilerin meslek hayatında ihtiyaç duyacağı bazı derslerin eklenmesi sonucu 1867
yılından itibaren 4 yıla çıkarılmıĢtı. 1877 yılında yükseköğretim yapılan bir okul haline
getirilmiĢti. 1895 yılında Mülkiye Mektebi‟nin öğretim süresi 3 yıla indirilirken ders
programı Ģu Ģekilde ayarlanmıĢtı.38
Tablo 1.4
Mülkiye Mektebi Ders Programı
Dersler
1
Ġlm-i Kelam, Tefsir, Hadis
2
Ġlm-i Fıkıh
3
Mecelle
4
Ġlm-i Ahlak
5
Kitabet-i Resmiyye
6
Tarih-i Osmani
7
Usul-ü Maliye
8
Ġlm-i Servet
9
Hukuk-u Siyasiye-i Dahiliyenin Hukuk-u
Esasiye Kısmı
10
Arazi Kanunu
11
Coğrafya-i Sınai ve Ticari -Ġstatistik
12
Fransızca
13
Hukuk-u Ticaret
14
Hukuk-u Düvel
15
Hukuk-u Ceza
16
Hukuk-u Siyasiye-i Dahiliyenin Hukuk-u
Ġdare-i Mülkiye Kısmı
17
Ahkam-ı Evkaf
Toplam
Kaynak : A.Ç.Mücellidoğlu, a.g.e., I, s.241-242.

1.Sınıf
2
2
2
1
1
1
2
1

2.Sınıf
2
2
2
1
1
1
2
1

3.Sınıf
2
2
2
1
1
1
1
1

2

-

2

2
2
4
-

4
2
1
2

2
2
4
-

-

2

-

24

1
24

24

36

A.Ç.Mücellidoğlu, a.g.e., I. s.30-51.
F.R.Unat, a.g.e., s.71.
38
Mülkiye Mektebi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. A.Ç.Mücellidoğlu, a.g.e., I, s.25-774.
37
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Saraçoğlu‟nun Mülkiye Mektebi‟ne baĢladığı 1906 yılında okul yatılı olmayıp
il dıĢından gelen öğrenciler hanlarda, evlerde veya pansiyonlarda kiraladıkları odalarda
kalırdı. Saraçoğlu da Ġstanbul‟a geldiği zaman kalacak yeri olmadığı için Fatih Malta
ÇarĢısı‟nda o zaman talebe yurdu mahiyetinde olan ġekerci Hanı‟na yerleĢmiĢti.39
Burada Hilmi Uran ile arkadaĢ olmuĢtu. 1908 yılında Mülkiye Mektebinden mezun olan
Hilmi Uran, Saraçoğlu ile ilgili hatıralarını Ģu Ģekilde anlatmaktadır:
„„ Mülkiye’ye ilk girdiğim sene, Şekerci Hanında Milaslı Bohor İsrail
isminde bir Yahudi ile beraber kalmıştım. Bohor, fakir bir ailenin öğrenmeye
hevesli bir çocuğu idi. Güzel keman çalardı. Kuvvetli Fransızcası vardı. Emile
Zola'nın eserlerine pek düşkündü. Muttasıl okur ve ne okuduğu sorulduğunda da:
"Felsefe Okuyorum" derdi. Bana müzik sevgisini Bohor aşılamış; Mandolin de
öğretmişti. Ben diğer iki seneyi Şekerci Hanı'nda Saracoğlu ile birlikte geçirdim.
Saracoğlu da İzmir İdadisi'nden benden bir sene sonra çıkmış olduğu için, ben
Mülkiye'nin ikinci senesine geçince o da müsabakayı kazanmış olarak o sene
(1906) Mülkiye'ye yazılmıştı. Bu iki senelik oda arkadaşlığı bizi birbirimize pek
yaklaştırmıştı. İki sene içinde aramızda ufak bir ihtilaf ve kırgınlık çıktığını
hatırlamam. İkimiz de mütevazı bütçelerimizle hiçbir mahrumiyet içinde
olmamakla beraber, büyük kısıntılarla ve hesaplı hareketlerle yaşardık. Mesela,
öğle yemeğini Mülkiye Bakkalı'ndan yemek bize pahalı geldiği için, Şekerci
Hanı'ndaki basit bir aşçı dükkânın da sabahleyin karnımızı tıka basa doldurarak
yola çıkar; öğleyin de bir sabah kahvaltısı mahiyetinde Mektep Bakkalı'nda
peynir, ekmek alır yerdik. Akşam yine han aşçısında birleşirdik. Çok defa
yemeklerimiz kuru fasulye ile pilav olurdu. Haftada bir gün, yüz paraya kıyarak
kendimize pilavlı hindi ziyafeti çekerdik. İkimiz de içki diye bir şey kullanmazdık.
Han avlusunun ortasında kanarya kafesi gibi süslü ve şirin bir kahve vardı. Onu,
Mehmet Efendi adında çok titiz, çok temiz bir zat işletirdi. Bizim mektep dışındaki
hayatımızın büyük bir kısmı bu kahvede geçerdi. Oraya civardan gelenler olurdu.
Toplanır, sohbet eder, oyun oynar, hatta kış günleri odamız soğuk olduğu için
derslerimizi de geceleri çok defa yatıncaya kadar orada hazırlardık. Odamızı
ısıtmak için oturup mangal yakmağa üşenirdik ve buna pek lüzum da duymazdık
Pek soğuk birkaç gecede yatarken Saracoğlu ile güreşerek ısındığımızı ve ondan
sonra bitap, fakat ısınmış olarak yatağa girdiğimizi iyi hatırlarım.
Mektep tatillerinde, ya Hidiviye Kumpanyası'nın Osmaniye Vapurunda
güverte yolcusu olarak yahut da Romanya Vapurunun ranzalı yataklarında
üçüncü mevki yolcusu olarak İzmir'e gider gelirdik. Şekerci Hanı'ndaki odamıza
gelen gidenimiz de eksik olmazdı. Bilhassa Mülkiye'de okuduğum müddetçe fikren
ve hissen en çok anlaştığım ve seviştiğim sınıf arkadaşım Ali Kemali Aksüt, ta
Sirkeci taraflarından kalkar, bizim için Fatih'e kadar gelir, sık sık misafirimiz
olurdu. Biz de onu, o tamtakır hayatımızın üstünde bile varlığını hiç kaybetmez
olan coşkun neşemizle eğlendirmeye çalışırdık. Kemali ile dostluğumuz hiç
bulutlanmamış bir kardeşlik havası içinde devam edip durmuştur. Hatta
şimdilerde dahi buluştuğumuzda derhal yine eskisi gibi iki sınıf arkadaşı
39

Ahmet Faik HurĢit Günday, Hayat ve Hatıralarım, Ġstanbul 1960, s.7.
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oluveririz. O vakitler kışlar sert olurdu ve Fatih'te tramvay yoktu. Arabaya
binmeye de tabi bizim takatimiz yetişmezdi. Bu itibarla, biz Saraçoğlu ile birlikte
yazın sıcak, kışın da karlı buzlu ve yağmurlu günlerde Fatih'ten Sultan Mahmut
Türbesi'ndeki mektebimize kadar hep yürüyerek gider gelirdik. Saracoğlu merhum
ateş gibi zekâsına karşılık, eskiden beri pek ihmalci, pek unutkandı. Mesela, Han
Kahvesi'nden ayrılışımızda çok defa sigara paketini masa üzerinde bırakır da
kalkar, ben alır onu cebime koyardım. Paket lazım olduğu vakit, ceplerinde
telaşla arayıp bulamayınca da benim imdadına yetişmeme pek sevinirdi. Merhum,
veli mührünü de sık sık kaybeder ve yelek ceplerine ellerini götürerek onu orada
bulamayınca pek sıkılır ve artık söylenir, dururdu. Çünkü yeni bir mühür
kazdırmak ve onu mektep idaresine götürüp vermek üzücü bir meşgaleydi.
Bir gün Han'daki odamıza girdiğimde duvarın yüksekçe bir yerine
çakılmış bir çivinin ucuna bağlı uzun bir sicimde bir mührün sallandığını görerek
ve Saraçoğlu'nun canına tak dediği için böyle bir tedbir aldığını anlayarak
güldüğümü görünce, Merhum bana dönerek: "Ne gülüyorsun? Bizim veli işte
demişti ve sıkıysa artık bir daha kaybolsun da görelim" diye ilave etmişti.‟‟ 40
Günlerini böyle geçiren Saraçoğlu, bir yandan okuluna devam ederken bir
yandan da ülkenin içinde bulunduğu durumu yakından takip ediyor, Ġttihatçılar arasında
yer almaya hazırlanıyordu. Çünkü Ġttihatçılar artık ülke yönetimine ağırlığını koymaya
baĢlamıĢtı. 31 Mart Vakası‟nı ve Selanik‟ten gelen Hareket Ordusu‟nu yakından gören
Saraçoğlu, hürriyet nutuklarının gerçekte ne demek olduğunu daha iyi kavramıĢtı.
Böylece Ġttihat ve Terakki hayranı olan Saraçoğlu, 1909 yılında Mülkiye Mektebinden
mezun olmuĢtu. 41

1.3.ĠLK MESLEK HAYATI
1.3.1.Ġzmir Valiliği Maiyet Memurluğu
Saraçoğlu, Mülkiye Mektebinden mezun olduktan sonra, maiyet memuru
(kaymakam stajyeri) olmak için baĢvuruda bulunmuĢtu. O dönem herkes istediği yerde
maiyet memuru olabiliyordu ama Saraçoğlu bunun farkında değildi, o yüzden ilk önce
Ģark görevini yerine getirmeyi düĢünmüĢ, merak ettiği Yemen‟e gitmeye karar vermiĢti.
Hatta bu konuda Ali Enver42‟i ikna etmiĢ, Yemen‟e gitmek için ĠçiĢleri Bakanlığı‟na
40

Hilmi Uran, Hatıralarım, Ġstanbul 2007, s.15-18.
G.Hacir, a.g.e., s.43.
42
Ali Enver Tekand, 1887 Rodos doğumlu olup, orta ve lise öğrenimini Ġzmir Ġdadisinde tamamlamıĢ, Temmuz
1909‟da Mülkiye Mektebi‟nden mezun olmuĢ, TBMM‟de ise 2 dönem Ġzmir milletvekili olarak görev almıĢtı.
Ayrıntılı bilgi için bkz. A.Ç.Mücellidoğlu, a.g.e., IV, s.1208
41
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birlikte dilekçe vermiĢlerdi. Dilekçeler ĠçiĢleri Bakanı Talat PaĢa‟nın dikkatini çekmiĢ
olacak ki Talat PaĢa bu iki memur adayını yanına çağırmıĢ, onlara niçin Yemen‟e
gitmek istediklerini sormuĢtu. Onlar da; „„Olursa İzmir olur, olmazsa Yemen’e gideriz.
Çünkü İzmir olmadıktan sonra Türkiye’nin hiçbir yeri bizim için farklı değildir.‟‟
demiĢti. Talat PaĢa, onlara kura usulünün gelecek seneden itibaren uygulanacağını, bu
sene herkesin istediği yere gidebileceğini söyleyince, Saraçoğlu Ġzmir‟e gitmeye karar
vermiĢ,43 9 Eylül 1909 tarihinde de maiyet memuru olarak göreve baĢlamıĢtı.44

1.3.2.Ġzmir Sultanisi Matematik Öğretmenliği
II.MeĢrutiyet‟in ilanından sonra Milli Eğitim Bakanı olan Emrullah Efendi
vilayet merkezlerindeki idadileri sultani mekteplerine dönüĢtürmeye karar verince45
Ġzmir Ġdadi Mektebi de 1910 ders yılı baĢında Sultani Mektebine dönüĢmüĢtü. 29 Ekim
1910 tarihinde sultani ünvanıyla eğitim faaliyetlerine baĢlamıĢtı. Sultaninin müdürü,
Mülkiye Mektebi mezunlarından Mustafa Refik Bey olmuĢ, matematik öğretmenliği
görevine de Saraçoğlu getirilmiĢti.46 Böylece Saraçoğlu bir yandan maiyet memurluğu
görevine devam ederken bir yandan da mezun olduğu idadide matematik öğretmeni
olarak görev almıĢtı.47

1.3.3.Ġzmir Ġttihat ve Terakki Ġdadisi Müdürlüğü
II.MeĢrutiyet‟in ilanından sonra Ġzmir‟de ittihatçılık ve hürriyetçilik faaliyetleri
hız kazanınca, Ġttihat ve Terakki Kulüpleri kurulmuĢ, mektepleri açılmıĢtı. Açılan
mekteplerden biri de Beyler Sokağı‟nda Arap Fırını mevkiinde bulunan Enver Bey
isminde, ateĢli bir MeĢrutiyetçinin açtığı Ġzmir Ġttihat ve Terakki Ġdadisiydi.48 Ġki yıldır

43

C.Bildik, a.g.r., Akşam, 20 Mart 1950.
A.Ç.Mücellidoğlu, a.g.e., IV, s.1228.
45
F.R.Unat, a.g.e., s.48.
46
S.Tutsak, a.g.e.,s.168-169.
47
C.Bildik, a.g.r., Akşam, 20 Mart 1920; A.Ç.Mücellidoğlu, a.g.e., IV, s.1228. ( Saraçoğlu, 1900 yılında Maarif
Nezareti‟nin aldığı „„Mülkiye Mezunları, diledikleri takdirde idadi‟lerin müdür ve öğretmenliklerine tayin edilebilir‟‟
kararı gereğince öğretmenlik yapmaya baĢlamıĢtı. Bkz. A.Ç.Mücellidoğlu, a.g.e., I, s.303.)
48
ġevket Süreyya Aydemir, Menderes’in Dramı, Ġstanbul 2000, s.31.
44
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maiyet memurluğu, Ġzmir Sultani Ġdadisi matematik öğretmenliği ve meclis sorgu
hâkimliği görevini yürüten49 Saraçoğlu‟na 8 Nisan 1911 tarihinde bu mektebin
müdürlük görevi de verilmiĢti.50 Saraçoğlu görevini tahsil için yurt dıĢına gittiği 1914
yılına kadar sürdürmüĢtü.51

1.3.4.Darülirfan Mektebinde Öğretmenlik
Ġzmir‟de görev yapan maiyet memurları aynı zamanda özel mekteplerde de
görev alırdı. Saraçoğlu‟nun görev aldığı özel mektep Yusuf Rıza Efendi52 tarafından
açılan Darülirfan idi.53 Mektep, Arap Fırını Caddesi‟nde Medine YokuĢu Sokağı‟nın
baĢındaki bir binada 1897 yılında eğitime baĢlamıĢtı. Zamanla öğrenci sayısının artması
ile beraber Kerimağaları Konağı olarak bilinen yere taĢınmıĢ, 1901 yılından itibaren
burada eğitime devam etmiĢti. Din ve mezhep farkı gözetilmeden erkek talebe kabul
eden mektepte,54 zaman zaman Saraçoğlu da derslere girmiĢti.55 Bu arada Saraçoğlu,
öğretmenlik ve idarecilik görevinin yanı sıra dönemin etkili gazetelerinden biri sayılan
Hizmet‟te çeĢitli konularda makaleler yazmaktaydı.56

49

Bkz. Ek.2 „„II.Dönem TBMM ġükrü Saraçoğlu Hal Tercüme Belgesi.‟‟
A.Ç.Mücellidoğlu, a.g.e., IV, s.1228.
51
Saraçoğlu için bu dönemde ki en büyük kazanım Ġttihat ve Terakki Ġzmir Katib-i Umumiliğinde bulunan Mahmut
Celal (Bayar) Bey ile tanıĢması olmuĢtu. Ġttihat ve Terakki‟nin Ġzmir‟de ki merkezi, mektebin hemen ilerisinde
olduğu için Mahmut Celal Bey sık sık partinin eğitim ocağı olarak gördüğü Ġttihat ve Terakki Mektebi‟ne geliyor,
Saraçoğlu ile sohbet ediyordu. (Bkz. G.Hacir, a.g.e., s.44.) Ġkisi arasında baĢlayan dostluk hem Milli Mücadele
yılları hem de TBMM milletvekilliği seçimlerinde Saraçoğlu lehine olumlu sonuçlar doğuracaktı.
52
Yusuf Rıza Efendi, Bulgaristan kökenli bir Türk ailenin oğlu olup 35 yıl Ġzmir‟in eğitim hayatına katkıda bulunmuĢ
bir eğitimcidir. Yusuf Rıza‟nın Adnan ve Ziya isimlerinde iki erkek, Ġrfan adında bir kızı vardı. On dokuz yaĢındaki
Ġrfan‟ın Ġsviçre‟ye giderken vefat etmesi, Yusuf Rıza‟yı derinden etkilemiĢ, bunun üzerine kızı adına hususi
Darülirfan Mektebini açmıĢtır. Bkz. S.Tutsak, a.g.e., s.81.
53
C.Bildik, a.g.r., Akşam, 20 Mart 1950.
54
S.Tutsak, a.g.e., s.213-214.
55
Saraçoğlu‟nun bu mektepte ilk defa ne zaman göreve baĢladığı ve kaç ay çalıĢtığı hakkında kesin bir bilgi
olmamakla beraber tahminen 1911-14 yılları arasında görev yapmıĢtır.
56
H.Uran, a.g.e., s.39-40.
50
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1.4.AVRUPA’DA TAHSĠL DÖNEMĠ
1909-1914 yılları arasında Ġzmir‟de görev yapan Saraçoğlu, bu süre içerisinde
Ġzmir Valisi Rahmi Bey57 ile dost olmuĢtu. Çünkü Rahmi Bey, Saraçoğlu‟nun Ġttihat ve
Terakki‟ye olan sempatisini biliyor, her konuda kendisine yardımcı olmaya çalıĢıyordu.
Saraçoğlu da onun görüĢlerine değer veriyordu. Bu nedenle Saraçoğlu, Rahmi Bey‟in
tavsiyesi üzerine tahsil hayatını ilerletmek için hükümetin açtığı sınava katılmıĢtı.
Sınavda baĢarılı olunca da hükümet tarafından 1914 yılının Ocak ayında Belçika'ya
gönderilmiĢti.58 Ancak Belçika‟ya gitmesinden kısa bir süre sonra 28 Temmuz 1914
tarihinde I.Dünya savaĢı çıkınca tahsili yarım kalmıĢ ve yurda dönmüĢtü. Yurda
dönünce de 6 aylık askerlik görevini yerine getirmek için yedek subay olarak
Ġstanbul‟daki birliğine teslim olmuĢtu.59 Askerliğinin üçüncü ayında bedeli nakdi
vererek askerlik görevini tamamlamıĢtı.60
Ġstanbul‟dan ayrıldıktan sonra Ġzmir‟e dönen Saraçoğlu, karĢısında farklı bir
Ġzmir bulmuĢtu. Çünkü savaĢın getirdiği Ģartlar Ġzmir‟i darlığın içine iterken Ġzmir halkı
bir taraftan kıtlık diğer taraftan salgın hastalıklar ile mücadele etmekteydi. Ġzmir Valisi
Rahmi Bey de düĢmana karĢı hazırlık çalıĢmalarını yürütüyordu. Hatta Ġtilaf donanması
Çanakkale Boğazı‟nı zorlamadan kısa bir süre önce kendisinden Ġzmir‟i teslim etmesini
isteyen ve bunu yaparsa prens olacağı sözünü veren Ġngiliz Donanma Komutanı Albay
Deeds‟e; „„İzmir’i cayır cayır yakarım da size teslim etmem. Bu davranışınızla
İzmir’deki Hıristiyanların hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz. Şehri alsanız bile, bir tek
Hıristiyan bulamayacaksınız.‟‟ diyerek Ġzmir‟i savunmak için her Ģeyi yapacağını dile
getirmiĢti. Ayrıca, bütün karakollara, resmi dairelere, okullara tenekelerle gaz dağıtmıĢ,
Ġzmir‟in tanınmıĢ zengin Hıristiyan ailelerini Türk evlerine yerleĢtirmiĢti. Çünkü
Ġngilizler Ģehri iĢgale baĢladıkları an Ġzmir yakılacak, Ġzmir‟in Türk kesiminin
bombalanması halinde de zengin Hıristiyanlar Türklerle birlikte can verecekti.61

57

Rahmi Bey, 1874 yılında Selanik‟te doğmuĢtur. Ġttihat ve Terakki‟nin güçlenmesi için büyük çaptaki mal varlığını
harcamıĢtır. Meclis-i Mebusan‟da Selanik milletvekili olarak bulunmaktayken Ġttihat ve Terakki Fırkasının iktidara
gelmesiyle 29 Eylül 1913‟te Aydın Valiliğine atanmıĢ, (Merkezi Ġzmir olan Aydın vilayetine, Aydın, Manisa ve
Denizli de bağlı idi.) görevini 24 Ekim 1918 tarihine kadar sürdürmüĢtür. Bkz. Kamil Erdeha, Milli Mücadelede
Vilayetler ve Valiler, Ġstanbul 1975, s.371.
58
A.Ç.Mücellidoğlu, a.g.e., IV, s.1228.
59
C.Bildik, a.g.r., Akşam, 20 Mart 1950.
60
Bkz. Ek 2. „„II.Dönem TBMM ġükrü Saraçoğlu Hal Tercüme Belgesi.‟‟
61
Nurdoğan Taçalan, Egede Türk Kurtuluş Savaşı Başlarken, Ġstanbul 2007, s.47-50.
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Böyle bir ortamda Ġzmir‟e dönen Saraçoğlu yeniden Ġzmir Ġttihat ve Terakki
Ġdadisi‟ndeki görevine baĢlamıĢtı.62 Vali Rahmi Bey ile de görüĢmeler yapıp ne
yapacağı konusunda karar vermeye çalıĢıyordu. Çünkü Vali Rahmi Bey, Saraçoğlu‟nun
yarım kalan yüksek tahsilini tamamlaması gerektiğini düĢünüyor, ille de tahsil diye ısrar
ediyordu.63 Saraçoğlu, gerek ülkenin içinde bulunduğu durum gerekse kardeĢi
Hüseyin‟in Çanakkale Cephesi‟nde savaĢıyor olması dolayısıyla yurt dıĢına gitmeyi
uygun görmüyordu. Ama Rahmi Bey oldukça ısrarlıydı. Saraçoğlu, onun ısrarını bir
türlü anlamıyordu. Bu iĢten biraz kuĢkulanmıĢtı. Acaba Vali Rahmi Bey, ortalığın
hareketleneceği

bugünlerde

ayağının

altında

dolaĢmasını

istemiyor

muydu?

Saraçoğlu‟nun kararsız olduğu bu günlerde yakalandığı bir hastalık, pek farkında
olmadan onun önünü açacaktı. Çünkü doktorlar hastalığının ne olduğunu anlayamamıĢ,
yüksek ateĢini düĢürememiĢ ve kendisini hastanede gözetim altında tutmaya
baĢlamıĢlardı. Bu esnada Saraçoğlu‟nu ziyarete gelen Vali Rahmi Bey doktorlar ile
görüĢtükten sonra Saraçoğlu‟nu tedavi için yurt dıĢına göndermeye karar vermiĢti.
Saraçoğlu da bunu kabul edince, hemen iĢlemlere baĢlanmıĢ, tedavi için savaĢa
girmeyen tarafsız ülke Ġsviçre seçilmiĢti. Ġsviçre‟nin Lozan Ģehrindeki bir hastaneden de
randevu alınmıĢtı.64
1915 yılının Mayıs ayında Ġsviçre‟ye gönderilen65 Saraçoğlu, 2 haftalık bir
tedaviden sonra iyileĢip yurda dönmek için hazırlık yaparken Vali Rahmi Bey‟in yarım
kalan tahsilini tamamlaması için Cenevre Üniversitesi Ulum-i Siyasiye ve Ġktisadiye
Ģubesine kayıt yaptırdığını öğrenmiĢti. Üstelik Saraçoğlu, eğitimini Osmanlı Devleti‟nin
bursuyla tamamlayacaktı. Buna çok sevinen Saraçoğlu yurda dönmeyerek Ġsviçre‟de
kalmaya karar vermiĢti.66 Böylece Saraçoğlu‟nun eğitim hayatında yeni bir dönem
baĢlamıĢtı.

62

Türk Parlamento Tarihi, II.Dönem (1923-1927), III, s.444.
A.Ç.Mücellidoğlu, a.g.e., IV, s.1229.
64
G.Hacir, a.g.e., s.49-54.
65
Türk Parlamento Tarihi, II.Dönem (1923-1927), III, s.444.
66
G.Hacir, a.g.e., s.54. Saraçoğlu‟nun Ġsviçre‟ye aslında eğitim için değil de tedavi için gönderildiği bilgisi gerek
Saraçoğlu‟nun Hal Tercüme Belgesinde gerekse diğer kaynaklarda yer almaz iken bu konuda sadece Nail Moralı ve
Gürkan Hacir bilgi vermiĢtir. Nail Moralı, Saraçoğlu‟nu tedavi için Lozan‟a Rahmi Bey gönderdi derken (Bkz. Nail
Moralı, Mütarekede İzmir Önceleri ve Sonraları, Ġzmir 2002, s.50.) Gürkan Hacir, bu durumu daha detaylı bir Ģekilde
ifade etmiĢtir. Bu bilgiyi Saraçoğlu‟nun kayın biraderi Ali Oraloğlu ile yaptığı görüĢmede edinmiĢtir. Biz ise Ali
Oraloğlu hayatta olmadığı için kendisiyle görüĢemedik.
63

16

1915-1919 yılları arasında Ġsviçre‟de kalan Saraçoğlu, bu süre zarfında bir
yandan tahsilini sürdürürken diğer yandan da Anadolu‟dan gelen gençlerin dünyada
yaĢanan geliĢmelere kayıtsız kalmamak, Türklüğün haklı davasını dünya kamuoyuna
duyurmak ve Türklük aleyhine yapılan yayınlara cevap vermek için kurduğu Türkçü
derneklerde görev almıĢtı. Hatta Mahmut Esat67 ile birlikte Cenevre Türk Yurdu‟nun
kurucularından biri olurken68 Cenevre Türk Yurdu‟nun da baĢkanlığını üzerine alarak
faaliyetlerine etkin bir Ģekilde devam etmiĢti. Çünkü Cenevre Türk Yurdu hem yer
itibari ile daha elveriĢli, hem de daha güvenli idi. Burada geniĢ katılımlı toplantılar
yapılır, konferanslar verilirdi. Ayrıca cemiyete ara sıra Lozan‟dan Mahmut Esat ve
Cemal Hüsnü gelir, ilmi ve içtimai mevzular üzerine konuĢma yaparlardı.69 Cenevre
Türk Yurdu‟nda düzenlenen konferanslara ev sahipliği yapan Saraçoğlu, zaman
zamanda Lozan Türk Yurdu‟nda, Mahmut Esat Bey‟in, Türklüğü yabancılara tanıtmak
düĢüncesi ile düzenlediği konferanslara katılır, ġark Meselesi ve Türk Milli Edebiyatı
gibi konular hakkında dinleyicileri aydınlatmaya çalıĢırdı.70
Gerek Saraçoğlu, gerekse diğer Türk gençleri Avrupa'da Türk yanlısı bir
kamuoyu yaratmaya çabalarken memleketten iyi haberler gelmiyordu. Açılan birçok
cephede büyük kayıplar veriliyor, Kafkas, Mısır, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz ve Yemen
cepheleri teker teker düĢüyordu. 1918 yılı her Ģeyin sona erdiğini gösteriyordu. Çünkü
Bulgaristan mütareke ilan etmiĢ, Makedonya cephesi çökmüĢ, Osmanlı Devleti‟nin
Avusturya ve Almanya ile bağlantısı kesilmiĢti. Ayrıca Ġttihat ve Terakki Partisi
hükümetten çekilmiĢ, onun yerine göreve gelen A.Ġzzet PaĢa Hükümeti de 30 Ekim
1918 tarihinde Mondros Mütarekesi‟ni imzalamıĢtı.71
Bu olumsuz tabloya rağmen pes etmeyen Saraçoğlu ve arkadaĢları gidiĢatın
tersine çevrilebileceği umuduyla Avrupa kamuoyunu etkileme faaliyetlerine hız
vermiĢti. Mondros Mütarekesi‟nin imzalanmasından sonra da bir dergi çıkararak
Avrupa Kamuoyunu, Türk haklarının savunulması hususunda yönlendirmek için yoğun

67

Mahmut Esat Bozkurt, 1908 yılında Ġstanbul Hukuk Mektebine girmiĢ, bu okuldan 1911 yılında mezun olmuĢtu.
1912 yılında Ġsviçre‟ye giderek Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumaya baĢlamıĢtı. Ġzmir iĢgal olunca
Saraçoğlu ile birlikte yurda dönmüĢtü. Bkz. Türk Parlamento Tarihi, I.Dönem (1920-1923), II, s.522.
68
A.Ç.Mücellidoğlu, a.g.e., IV, s.1228.
69
A.B.Kuran, a.g.e., s.357-358.
70
ġaduman Halıcı, Yeni Türk Devleti’nin Yapılanmasında Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943), Ankara 2004, s.28-29.
71
Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, Ankara 1982, s.80-83.
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bir çalıĢma yürütmüĢlerdi.72 Yapılan çalıĢmalar Ġsviçre'deki Ġtilaf Devletleri elçilerinin
dikkatinden kaçmamıĢtı. Elçiler, Saraçoğlu ve diğer gençleri yakından takip etmeye
baĢlamıĢlardı. Çünkü bu gençleri tehlikeli Türk milliyetçileri olarak değerlendiriyor,
ülkelerine bununla ilgili raporlar yazıyorlardı.73 Takip olayına ve baskıya rağmen
Avrupa‟da Türk Kamuoyu oluĢturma çalıĢmalarına devam eden Saraçoğlu, Ġzmir‟in
Yunanlılar tarafından iĢgal edildiğini öğrenince yurda dönmeye karar vermiĢti. 74

1.5.MĠLLĠ MÜCADELE DÖNEMĠ
1.5.1. Ġzmir’in ĠĢgali ve Kuva-yı Milliye’ye Katılması
I.Dünya savaĢında herhangi bir kazanç elde edemeyen Osmanlı Devleti
imzaladığı Mondros Mütarekesi ile de Anadolu'yu kaybetme tehlikesi ile yüz yüze
kalmıĢtı. Özellikle mütarekenin 7.maddesi ( Müttefiklerin, kendi güvenliklerini tehdit
edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı iĢgal etme
hakkının bulunması75) Ġtilaf Devletleri‟nin sömürgeci politikalarının önünü açmıĢ, Ġtilaf
Devletleri ganimeti paylaĢmak üzere harekete geçmiĢti.76
Ancak her devletin özellikle de Yunanistan ve Ġtalya‟nın Anadolu toprakları
üzerindeki istekleri ve çıkarları birbiriyle çatıĢıyordu. Ġki devlet arasındaki çıkar
çatıĢması 18 Ocak 1919'da baĢlayan Paris Konferansı'nda iyice su yüzüne çıkmıĢtı.77
Hem Ġtalya hem de Yunanistan, Anadolu‟nun batı kıyılarının büyük bir kısmında hak
iddia ediyordu. Yunanistan, I.Dünya savaĢına katılması karĢılığında Ġzmir ve çevresi
vaat edildiği78 için verilen sözün tutulmasını istiyordu. Ġtalya ise Ġzmir, Konya, Aydın
72

A.Ç.Mücellidoğlu,, a.g.e., IV, s.1228.
Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi (Mondros’tan Mudanya’ya), Ankara 1970, s.50.
74
Tarık Ziya IĢıtman, Mahmut Esat Bozkurt Hayatı ve Hatıraları 1892-1943, Ġzmir 1944, s.12. (1944-45 Devlet
Yıllığında, Saraçoğlu‟nun 1918 yılında memlekete döndüğü bilgisi yer alsa da, bu bilgi yanlıĢtır. Çünkü Saraçoğlu
1919 yılı yazında memlekete dönmüĢtür. Bkz. Ek.2 „„II.Dönem TBMM ġükrü Saraçoğlu Hal Tercüme Belgesi‟‟;
Türk Parlamento Tarihi, II.Dönem (1923-1927), III, s.444. Ayrıca, Mahmut Esat, Fribourg Üniversitesinden çıkıĢ
belgesini 19 Mayıs 1919 tarihinde aldığına göre Saraçoğlu ve diğerleri 19 Mayıs 1919‟dan sonra Ġsviçre‟den
ayrılmıĢlardır. Bkz. ġ.Halıcı, a.g.e., s.46-47.)
75
Seha Meray, Osman Olcay, Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri, Ankara 1977, s.2. (Mondros Mütarekesi
tam metni için bkz. Ali Türkgeldi, Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, Ankara 1948, s.69-73.)
76
Salahi Ramadan Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politka, I, Ankara 1987, s.1-2.
77
Paul C.Helmreich, Sevr Entrikaları Büyük Güçler, Maşalar, Gizli Andlaşmalar ve Türkiye’nin Taksimi, çev. ġerif
Erol, Ġstanbul 1996, s.17.
78
Orhan Çekiç, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e: Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli 1917-1920, Ġstanbul 2001, s. 172.
73
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ve Antalya bölgesini kendisine veren St.Jean de Maurienne AntlaĢması‟nı79 göstererek
bu toprakları istediğini söylüyordu. Ġtalya‟nın tüm ısrarlarına rağmen Ġngiltere,
antlaĢmanın Ruslar tarafından onaylanmadığı için geçerli olmadığında ısrar edince,80
Ġtalya 24 Nisan‟da konferansı terk etmiĢti. 5 Mayıs 1919 tarihine kadar da toplantılara
katılmamıĢtı.81 Daha sonra da politika değiĢtirerek amacına ulaĢmak için siyasi
teĢebbüsleri bir yana bırakıp Antalya'dan baĢlayarak Anadolu'ya Yunanistan'dan önce
girmiĢ, iĢgallere baĢlamıĢtı.82 Yunanistan da aynı yolla yanıt verince Batı Anadolu
toprakları kısa sürede iki devletin güç gösterilerine sahne olmuĢtu. Ġtalyanlar
KuĢadası‟nı iĢgal ederken83 Yunanistan da Ġzmir'i iĢgale baĢlamıĢ, iĢgalle birlikte Yunan
birliklerinin

Türklere

karĢı

iĢlediği

cinayetler,

imparatorluğun

kesin

olarak

84

dağıtılacağına dair yayın ve yorumlar tüm dünyaya yayılmıĢtı. ĠĢte bu haberleri duyan
Saraçoğlu ve Ġsviçre‟de bulunan diğer Türk öğrenciler memlekete faydalı olmak için
yurda dönmeye karar vererek bunun yollarını aramaya baĢlamıĢlardı.
Saraçoğlu, yurda dönme planları yaparken Mahmut Esat ile karĢılaĢmıĢ,
birlikte yurda dönmeye karar vermiĢlerdi.85 Yurda dönmek için önce Roma‟ya oradan
da bir gemiye binilerek Anadolu‟ya geçilecekti. Ġsviçre‟den Roma‟ya geçerken hiçbir
engelle karĢılaĢmayan Saraçoğlu ve Mahmut Esat, Anadolu‟ya gidecek bir gemi
beklerken bu durumu haber alan Venizelos bunu önlemek için Roma'ya telgraf çekip
bazı giriĢimlerde bulunmuĢtu.86 Ama yaptığı giriĢim iĢe yarar yaramamıĢ, Saraçoğlu ve

79

21 Nisan 1917‟de Ġtalya, Fransa ve Ġngiltere arasında imzalanan St.Jean de Maurienne antlaĢmasıyla Ġtalya 1916‟da
Ġngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapılmıĢ olan anlaĢmaları kabul ediyordu. Buna karĢılık Antalya, Konya, Aydın
ve Ġzmir bölgeleri Ġtalya‟ya veriliyordu. AntlaĢmanın yürürlüğe girmesi Rusya‟nın onayına bağlanmıĢtı. Ama Rusya
bunu onaylamamıĢtı. Bkz. F.Armaoğlu, a.g.e., I, s.135-136.
80
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Mahmut Esat, bir Ġtalyan nakliye gemisine gizlice binerek KuĢadası‟na doğru yola
çıkmıĢlardı.87 Nakliye gemisi KuĢadası önünde demir attığı zaman Ġtalyan teğmen Luca
kaptanla görüĢmek üzere gemiye çıktığında, geminin ambarında Saraçoğlu ile Mahmut
Esat‟ı görmüĢtü. Bunların kim olduğunu sorunca da, gemi kaptanı, kendilerine Jön
Türk diyen bu kiĢilerin, Ġzmir'e çıkmak ve milli harekete katılmak için Ġsviçre'den
Ġtalya'ya geçtiğini, Napoli'de gizlice gemiye bindiğini, gemide yakalanınca da
silahlarına el konularak tutuklandığı söylemiĢti. KonuĢması bittikten sonra da bu kiĢileri
„„mahalli hükümete teslim edersiniz‟‟ diyerek Luca‟ya teslim etmiĢti. Luca, Saraçoğlu
ve Mahmut Esat‟a çok iyi davranmıĢ, sigara ve kahve ikram etmiĢ, hatta kaptanın
onlardan alıp kendisine verdiği tabancaları da iade etmiĢti. Olup bitenler karĢısında
ĢaĢkına dönen Saraçoğlu ve Mahmut Esat olanlara bir anlam veremezken bu esnada
odada bulunan KuĢadası milli direniĢ örgütü üyelerinden olan Hasan Reis, „„Kumandan
bizdendir, sizi serbest bırakıyor.‟‟ deyince rahat bir nefes almıĢlardı. Bu arada ertesi
gün, Luca'yı ziyarete gelen KuĢadası Kaymakamı Ferruh Bey, Mahmut Esat ve
Saraçoğlu hakkında „„hükümet idaresine karşı gelmek ve hükümete karşı yıkıcı
faaliyetlerde bulunmak‟‟ tan dolayı tutuklama kararı olduğunu söylemiĢ, kendisine
teslim edilmesini istemiĢti. Bunun üzerine Luca, Ferruh Bey'e, Saraçoğlu ve Mahmut
Esat‟ı nöbetçinin uyumasından yararlanarak kaçtıkları için teslim edemeyeceğini
bildirmiĢti. Durumu Ġstanbul'a rapor edeceğini, kaçıĢ olayından hükümetin hiç
hoĢlanmayacağını belirten Ferruh Bey, biraz sonra gülümseyerek Saraçoğlu ve Mahmut
Esat Beylerle tanıĢmak istediğini, bir sakıncası yoksa Hasan Reis'in evinde yapılacak
olan toplantıya gelmek istediğini eklemiĢti. Luca, gizli olarak yapılan toplantılardan
Ferruh Bey'in haberdar olmasına çok ĢaĢırmıĢ, gülümsemekle yetinmiĢti. 88
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Saraçoğlu, serbest kaldıktan sonra ÖdemiĢ düĢman iĢgali altında olduğu için89
KuĢadası‟nda kalmıĢtı.90 Bu arada Ġzmir‟e çıkan Yunanlılar, Aydın‟a kadar inmiĢ, yer
yer dövüĢen çetelerde bir araya gelerek kuvvetlerini birleĢtirmeye baĢlamıĢtı. ĠĢte böyle
bir ortamda Saraçoğlu ve Mahmut Esat düĢmanla göğüs göğüse dövüĢmeye karar
vermiĢ, bu amaçla da KuĢadası‟nda bir Kuva-yı Milliye birliği kurmuĢlardı.91 Bu
Ģekilde düĢmanla mücadeleye baĢlayan Saraçoğlu, bir yandan da kaza, nahiye ve
köylerde dağınık halde yürütülen çalıĢmaları birleĢtirmek için elinden gelen gayreti sarf
ediyordu.92
Saraçoğlu, gerek Aydın bölgesinde gerekse KuĢadası‟nda faaliyetlerine devam
ederken93 Mahmut Esat, 21 Haziran 1919‟dan itibaren de Rum eĢkıya ile savaĢa
baĢlayarak bölge halkının güvenliğini sağlamaya baĢlamıĢtı. Zaman zaman da Yunan
kuvvetlerine baskınlar düzenliyor ve onlara zarar veriyordu. Hatta bu yüzden Yunan
askerleri bölgedeki yığınaklarını artırmak, iĢgal bölgelerini tel örgülerle çevirmek,
Küçük ve Büyük Menderes Vadilerinde iki tümenden fazla birlik bulundurmak zorunda
kalmıĢtı.94 Bu geliĢmeler üzerine Saraçoğlu, burada kendisine daha fazla ihtiyaç
kalmadığını görerek Milli Mücadele‟ye daha fazla katkıda bulunmak için Demirci
Mehmet Efe‟nin birliğine katılmaya karar vermiĢti.95

1.5.2. Demirci Mehmet Efe’nin Yanında Yer Alması
Demirci Mehmet Efe, Nazilli Kazası‟nın Pirlibey Köyü‟nden olup babası
köyün demircisiydi. I.Dünya SavaĢında, Ġzmir‟de askerlik yaparken Ermeni asıllı
bir subayın kendisine tokat atmasından dolayı askerlikten kaçmıĢ, Aydın ve Denizli
civarında eĢkiyalık ve soygunculuğa baĢlamıĢtı. Kuvveti ve cesareti sayesinde
bütün havalide ün salmıĢtı.96 Milli Mücadeleye katılması eĢkiyalık faaliyetleri
89

1 Haziran 1919 tarihinde Yunanlılar tarafından iĢgal edilen ÖdemiĢ‟in iĢgali 3 Eylül 1922 tarihine kadar sürmüĢtür.
Bkz. Behiç Galip Yavuz, Ödemiş’in Tarihi, Ġzmir 2007.
90
Bkz. Ek.2 „„II.Dönem TBMM ġükrü Saraçoğlu Hal Tercüme Belgesi.‟‟
91
Nail Ekici, Derman Bayladı, Mahmut Alptekin, Cumhuriyete Kan Verenler, Ġstanbul 1973, s.99.
92
C.Bildik, a.g.r., Akşam, 20-21 Mart 1950.
93
Ġsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922, Ankara 1933, s.249.
94
Mahmut Esat‟ın bu dönemdeki faaliyetleri ile ayrıntılı bilgi için bkz. ġ.Halıcı, a.g.e., s. 55-73.
95
C.Bildik, a.g.r., Akşam, 21 Mart 1950.
96
Rahmi Apak, İstiklal Cephesinde Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Ankara 1990, s.102-103.

21

hükümet tarafından affedildikten sonra olmuĢtu. 10 Temmuz 1919 tarihinde 200 adamı
ile birlikte Nazilli Jandarma Komutanı YüzbaĢı Nuri‟nin cephesine katılmıĢ,97 Kuva-yı
Milliye Komutanı Hacı ġükrü Bey'in emrine verilmiĢti. Karargâhını da KöĢk
Nahiyesine kurmuĢtu.98
Demirci Mehmet Efe‟nin Milli Mücadele‟ye katılmasından kısa bir süre sonra
Saraçoğlu, onun yanına gitmek için yola koyulmuĢtu. Yolculuk esnasında Karahitay
bölgesinde 40 kiĢiden oluĢan ve Demirci Mehmet Efe‟ye bağlı Mestan Efe Çetesi ile
karĢılaĢmıĢtı. Mestan Efe, Saraçoğlu‟nun niyetini anlamak için kendisine sorular
sorarken yakın arkadaĢı RüĢtü‟nün Saraçoğlu‟nun abisi olduğunu öğrenince onun
hakkında ki Ģüpheleri dağılmıĢ, birlikte Demirci Mehmet Efe‟nin karargâhına
gitmiĢlerdi. Saraçoğlu, Demirci Mehmet Efe ile karĢılaĢınca bakıĢlarındaki Ģüphenin
izini fark etmiĢ ama ne yaptıysa bu Ģüpheyi dağıtamamıĢtı. Saraçoğlu‟na casus gözüyle
bakan Demirci Mehmet Efe, bundan emin olmak için Nazilli‟ye gitmeye karar vermiĢ,
yerine de Mestan Efe'nin kardeĢi Ali Efe'yi vekil bırakmıĢtı. Giderken kendisine „„Bu
adamı kaçırma‟‟ diye emir vermiĢti. Ali Efe, emre rağmen Saraçoğlu‟nu buradan
uzaklaĢtırmak istese de Saraçoğlu buna yanaĢmamıĢtı.99
Saraçoğlu, Demirci Mehmet Efe‟nin Nazilli'den dönmesini beklerken Akhisar
Cephesi Kumandanı olan Celal Bey100‟e içinde bulunduğu durumu anlatmak için bir
telgraf çekmiĢti. Telgrafında „„Milli Mücadeleye katılmak için Demirci Mehmet Efe’nin
karargâhına geldiğini‟‟ bildirmiĢti. Telgrafı okuyan Celal Bey, Saraçoğlu‟nun durup
dururken böyle bir telgraf çekmeyeceğini bildiği için kendisinden yardım istediğini
anlamıĢ, zaman kaybetmeden Demirci Mehmet Efe‟nin yanına gitmiĢti. Yapılan
görüĢmede Celal Bey, Saraçoğlu‟nun iyi bir adam ve vatansever bir insan olduğunu
söylemiĢ, babasının da ÖdemiĢli tanınmıĢ Saraç Mehmet Efendi olduğunu belirtmiĢti.101
Buna rağmen Celal Bey, Demirci Mehmet Efe‟nin Ģüphesini gideremeyince, en sonunda
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„„Rahmetli Çakırcalı Büyük Efe öldüğü zaman bu çocuk mektepte ağlamıştı.‟‟ diyerek
Demirci Mehmet Efe‟nin Ģüphesini gidermeyi baĢarmıĢtı.102
Bu görüĢmeden sonra Saraçoğlu‟na güvenmeye baĢlayan Demirci Mehmet Efe,
kendisine ilk görevini vermiĢti. Görevi Burdur'daki askeri cephaneliği ele geçirip KöĢk
Nahiyesi‟ne getirmekti. Çünkü Ġngilizler, Anadolu‟daki mühimmat depolarına el
koyuyor, cephaneleri imha ediyorlardı. Burdur‟da bulunan askeri cephanenin de
Ġngilizler tarafından ele geçirilme ihtimali olduğu için cephanenin oradan alınması
gerekiyordu. 57.Tümen komutanı Albay ġefik Bey tarafından hazırlanan plana göre
cephane, Burdur ile Baladız Ġstasyonu arasındaki Çerçin ve Askeriye Köylerinin nakliye
araçlarıyla istasyona, oradan da trenle Nazilli‟ye getirilecekti. Plan dâhilinde hareket
eden Saraçoğlu, adamları ile birlikte önce Baladız istasyonuna gelerek burada havanın
kararmasını beklemiĢti. Hava karardıktan sonra da Burdur yolu üzerindeki 3 köyden
temin ettikleri büyük kağnıları ve diğer nakliye araçlarını alarak geceleyin Burdur‟a
geçmiĢlerdi. Bu haberi alan mutasarrıf, bunu engellemeye çalıĢmıĢ ama Saraçoğlu,
Askerlik Dairesi BaĢkanı Albay Ġsmail‟in de yardımı ile hızlı bir Ģekilde bütün
mühimmat sandıklarını Baladız‟a, oradan da trenle Nazilli yakınlarına nakletmeyi
baĢarmıĢtı.103
Görevini baĢarmanın mutluluğunu yaĢayan Saraçoğlu‟nun kendine güveni daha
da artmıĢtı. Bir taraftan Albay ġefik Bey ile Ġtalyan General Boncivani arasında yapılan
yazıĢmaları Fransızcaya çevirirken104 diğer taraftan yeni görevler beklemeye baĢlamıĢtı.
Fakat bu esnada Demirci Mehmet Efe‟de Ġttihatçılık düĢmanlığı baĢladığı için
Saraçoğlu yeni görev alamadığı gibi hayatı da tehlikeye girmiĢti.105
Çünkü Denizli Milli Müdafaasında yer alan Hürriyet ve Ġtilaf Partisi üyeleri
Galip Hoca‟nın hakikatte Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‟nin eski Ġzmir Kâtibi Celal Bey
olduğunu anlayınca ondan Ģüphe etmiĢlerdi. Celal Bey ile arkadaĢlarının milli
kuvvetlere nüfuz ederek Ġttihat ve Terakkiyi tekrar iktidar mevkiine geçirmek için
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çalıĢtığını düĢünmüĢlerdi. Oysa kendileri milli harekete fırkacılıktan uzak olduğu için
katılmıĢtı. Bu yüzden Celal Bey ve Ġttihatçı arkadaĢları cepheden uzaklaĢtırılmalıydı.106
Bu yönde çalıĢan Hürriyet ve Ġtilaf Partisi mensuplarının iĢini Jandarma
Genel Komutanı Ali Kemal PaĢa‟nın Denizli ziyareti kolaylaĢtırmıĢtı.107 Çünkü
bölgedeki geliĢmeleri yakından takip etmek için Denizli‟ye gelen Ali Kemal PaĢa,
burada birkaç gün kaldıktan sonra 16 Ağustos 1919‟da Nazilli‟ye geçmiĢ aynı gün Hacı
ġükrü tarafından tutuklanmıĢtı.108 Bu olay Hürriyet ve Ġtilaf Partisi mensuplarına aradığı
fırsatı vermiĢti. Çünkü Demirci Mehmet Efe, Ali Kemal PaĢa‟yı tutuklattırdıktan sonra
bu ne biçim adammıĢ, bizim ne diye vuruĢtuğumuzu bilmiyor mu, niye ortalığı
karıĢtırmaya geldi diye merak edince kendisini davet ederek onunla sohbet etmiĢti.
Sohbette Ali Kemal PaĢa, amacının yardım etmek olduğunu, gerekirse tüm Kuva-yı
Milliyecilere jandarma elbisesi verip kendisinin de milli kuvvetlere katılacağını
söyleyince Demirci Mehmet Efe‟nin aklı karıĢmıĢtı. Böyle bir adamı niye tutukladık
diye düĢünmeye baĢlamıĢ, yakın adamı Ġlhami Bey‟i çağırarak ona konuyu araĢtırmasını
söylemiĢti. Ġlhami Bey „„Araştırılacak bir şey yok, sen İttihatçıların oyununa geldin,
onlar seni kandırdı.‟‟ deyince, böyle bir Ģey nasıl olur diye kızmıĢtı.109
Demirci Mehmet Efe, bunları düĢünürken Ali Kemal PaĢa‟nın tekrar görüĢmek
istediği haberini almıĢ ve bunu kabul etmiĢti. Jandarma Genel Komutanı, görüĢmede
Demirci Mehmet Efe'yi padiĢah‟a bağlılık konusunda ikna etmeye çalıĢmıĢtı. Ayrıca
mücadele bölgesinde fedakârlıkla çalıĢmakta olan vatansever gençleri- ki baĢlıca Kazım
Nuri, Saraçoğlu, Mazhar Müfit, Hacim Muhittin idi- birer ittihatçı ve PadiĢah karĢıtı
göstererek bunların Ġsviçre‟den külliyetli miktarda para getirdiklerini, Ġttihat ve Terakki
Cemiyeti namına propaganda yaptıklarını söylemiĢti.110 Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası üyeleri
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de bu olayı istismar edip, mücadele bölgesindeki vatansever gençlerin ittihatçı olması
sebebiyle tutuklanması gerektiğini bildirmiĢlerdi. 111 Telkinlerin etkisi altında kalan
Demirci Mehmet Efe, hemen harekete geçerek ne kadar Ġttihatçı varsa temizlensin diye
emir çıkarmıĢtı.112 Emirden haberi olanların birçoğu kaçmayı baĢarırken birçoğu da
Nazilli'de tutuklanmıĢtı. Tutuklanan kiĢiler arasında Saraçoğlu da vardı.113
Bu arada Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası mensupları özellikle Nazillili Ġlhami Bey,
Kuva-yı Milliye‟nin zayıflatılması için Demirci Mehmet Efe‟yi, Galip Hoca ve Albay
ġefik Bey hakkında olumsuz bilgilerle doldurmuĢ, BinbaĢı Hacı ġükrü Bey‟in de devre
dıĢı bırakılmasını sağlamıĢlardı. Daha sonra da Demirci Mehmet Efe‟ye „„Aydın ve
Çevresi Kuva-yı Milliye Genel Komutanı‟‟ ünvanı verip bunu bir mühüre kazıtıp
boynuna takmıĢlardı.114 Bu olaydan sonra Hürriyet ve Ġtilaf Fırkalıların nüfuzu altına
giren Demirci Mehmet Efe, KöĢk'ten ayrılarak, Nazilli'ye yerleĢmiĢti. Albay ġefik Bey
ile ortak hareket etmemeye baĢlamıĢ,115 Kazım Nuri Bey‟i de gözaltına aldırmıĢtı.116
Böylece Saraçoğlu gibi birçok kiĢinin kurtulma ihtimali azalmıĢtı.117 Hatta Ali Kemal
PaĢa‟nın anlattığına göre Demirci Mehmet Efe ile yaptığı görüĢmede Demirci Mehmet
Efe, kendisine „„Bunları senin gözünün önünde asayım‟‟ demiĢti. O razı olmayınca da
„„Sana vereyim, babama, padişaha götür‟‟ demiĢti. O, yine razı olmayınca „„Öyle ise git
babama sor ne emrederse öyle yapayım‟‟ diyerek hepsinin tutukluluğunun devamına
karar vermiĢti.118
Durumu öğrenen Denizli Mutasarrıfı Faik Öztırak, Ali Kemal PaĢa ile
konuĢtuktan sonra Demirci Mehmet Efe‟nin nasıl bir etki altına alındığını anlayarak
tutuklanan gençlerin serbest bırakılması için harekete geçmiĢti. Bunun için bölgedeki
nüfuz sahibi vatansever insanlarla birlikte Demirci Mehmet Efe‟nin yanına gitmiĢti.
Yapılan görüĢmede Faik Bey, Demirci Mehmet Efe‟ye nasihatte bulunmuĢ, vatansever
gençlere haksızlık yaptığını söylemiĢ, kendisine aĢılanan ittihatçılık düĢmanlığını
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azaltarak tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını sağlamıĢtı.119 Böylece serbest kalan
Saraçoğlu, daha sonra Demirci Mehmet Efe‟nin yanından ayrılarak Söke‟ye gitmiĢ,
Ġzmir milletvekili seçilip Ġstanbul‟a gidene kadar Mahmut Esat ile birlikte düĢmana
karĢı mücadele etmiĢti.

1.5.3. Mebusan Meclisi’ne Milletvekili Seçilmesi ve Sonrası
Osmanlı Mebusan Meclisi, padiĢahın kararı ile 21 Aralık 1918'de
kapatılmıĢtı.120 Ama Milli Mücadele‟nin baĢlaması ile birlikte Mebusan Meclisi‟ne
duyulan ihtiyaç artmıĢ, yeniden açılması için bazı giriĢimlerde bulunulmuĢtu. Yapılan
giriĢimler 2 Ekim 1919‟da istifa eden Ferit PaĢa Kabinesi'nin yerine Milli Mücadele‟den
yana olan Ali Rıza PaĢa Kabinesi‟nin gelmesiyle baĢarıyla sonuçlanmıĢtı. 7 Ekim 1919
tarihinde de seçim kararnamesi yayınlanarak seçimlerin yapılması emredilmiĢti.121 Emir
üzerine yurdun her tarafında Aralık ayından itibaren seçimler yapılsa da Ġzmir‟de gerek
Yunan Generalin engellemesi gerekse Vali Ġzzet Bey‟in tavrı nedeniyle seçimler
yapılamamıĢtı. Bunun üzerine Ġzmir halkı yeni bir yönteme baĢvurarak KuĢadası
kazasını,

Merkez

Sancağı

olarak

tespit

etmiĢ,

seçimlerini

bu

kazada

gerçekleĢtirmiĢlerdi. Seçimler sonucunda da Yunus Nadi Bey, Refet Bey, Tahsin Bey,
Ġlhami Bey, Nuri Bey ve Saraçoğlu milletvekili seçilmiĢlerdi. Fakat bu olay Ġzmir
Sancağı Heyet-i TeftiĢiyesi tarafından uygun bulunmayınca durum ĠçiĢleri Bakanlığı‟na
iletilmiĢti. Bakanlık da konuyu Mebusan Meclisi‟nin takdirine bırakmıĢtı. Mebusan
Meclisi de bu kiĢilerin milletvekilliklerini kabul edince Saraçoğlu ve diğerleri Aydın
Vilayetini temsil etme hakkını kazanmıĢtı.122 Bunun üzerine Saraçoğlu mücadele ettiği
cepheden ayrılarak Ġstanbul‟un yolunu tutmuĢtu. Saraçoğlu cepheden ayrılınca da
bölgedeki çalıĢmalar aksamıĢ, Söke Mıntıka Kumandanı YüzbaĢı Faik Bey, Albay ġefik
Bey‟e bir mektup yazarak bu duruma çözüm bulunmasını istemiĢti.123
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Mebusan Meclisi‟ne katılmak için yola çıkan Saraçoğlu, Yunanlılar tarafından
takip edildiği için124 meclise açılıĢından 2 ay sonra yani 10 Mart 1920‟de katılmıĢtı.125
11 Mart 1920 tarihinde milletvekilliği yemini etmiĢti.126 Kendisinin bulunmadığı iki
aylık dönemde Mebusan Meclisi önemi bir karara imza atarak, 28 Ocak 1920'de Misakı
Milli‟yi kabul etmiĢti.127 17 ġubat 1920 tarihli toplantıda da Edirne Milletvekili ġeref
Aykut‟un giriĢimiyle Misakı Milli‟nin dünya parlamentoları ile basına duyurulmasına
karar verilmiĢti.128
Bu geliĢmelerden sonra Ġstanbul‟a gelen Saraçoğlu, 16 Mart 1920 sabahı Ġtilaf
Devletlerinin Ġstanbul‟u iĢgaline129 Ģahit olmuĢtu. GeliĢmeleri yakından takip etmek ve
neler olduğunu anlamak için bir köĢeye çekilerek beklemeyi tercih etmiĢti. Bu döneme
Ģahitlik eden Celal Bey bu süreci Ģu Ģekilde aktarmaktadır:
„„İstanbul’un işgal edildiği gün son bir defa toplantı salonuna gireyim
dedim, içerde üç kişi vardı. Bunlar İzmir milletvekilliğine seçilen Şükrü
Saraçoğlu, Adana milletvekilliğine seçilen Hilmi Uran ve Aydın milletvekilliğine
seçilen avukat İlhami Beylerdi. Beni görünce hemen yanıma geldiler. O ana kadar
hiçbir toplantıya katılmamışlar, yeni gelmişlerdi. Vazıyeti öğrenmek istediler.
İçlerinde Hürriyet ve İtilaf ile yakın münasebetini, hatta Yunan'ı yakıp yıkmamak
şartı ile Aydın’a mukavemetsiz teslim için giden heyetinin içinde olduğunu
bildiğim avukat İlhami dâhil kendilerine hakikati anlattım. Ankara'ya geçeceğimi,
benimle beraber gelmelerini teklif ettim, Saraçoğlu ile Hilmi Uran birbirlerinin
yüzüne baktılar cevap vermediler, başlarını öne eğdiler: Hadiseleri beklemeyi
tercih ettikleri anlaşılıyordu.‟‟130
Gerçekten de Saraçoğlu, böyle bir ortamda hadiseleri beklemeyi tercih etmiĢti.
Çünkü 16 Mart 1920 tarihinde Ġtilaf Devletleri Ġstanbul‟u iĢgal etmiĢ, tutukladığı
milletvekillerini Malta‟ya sürgüne göndermeye baĢlamıĢtı.131 18 Mart‟ta Mebusan
Meclisi kendi kararıyla toplantılarını ertelemiĢti.132 19 Mart tarihinde Mustafa Kemal
124
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PaĢa, Ankara‟da yeni bir meclisin açılacağı ve seçimler yapılacağı yönünde genelge
yayınlamıĢtı.133 PadiĢah Vahdettin de 11 Nisan‟da meclisin 4 ay içinde tekrar toplanmak
kaydıyla dağıtılmasını emretmiĢti.134 Milletvekillerinin bazıları yakalanıp Malta'ya
sürülürken bazıları Ankara'ya geçmeyi baĢarmıĢ, bazıları da Ġstanbul'da kalmayı tercih
etmiĢti.135 Saraçoğlu, mücadelesine kaldığı yerden devam etmek için KuĢadası‟na
dönerek136 Kuva-yı Milli‟ye ye katılmıĢtı.137
Saraçoğlu, KuĢadası‟na gittikten sonra milletvekili seçilmesine rağmen,
TBMM‟nin açılıĢ törenine katıldıktan sonra silahlı mücadeleye devam etmek için
KuĢadası‟na dönen Mahmut Esat ile buluĢarak Milli Mücadele‟ye kaldığı yerden devam
etmeye baĢlamıĢtı. Ġtalya, TBMM‟ye yapacağı önerileri milletvekili olmasından dolayı
Mahmut Esat aracılığı ile yapmayı tasarlamıĢ, bunun için de Kont Senni ile bir Ġtalyan
Generalini, Mahmut Esat ile görüĢmesi için KuĢadası‟na göndermiĢti. 6 Mayıs 1920'de
baĢlayan, Saraçoğlu‟nun da yer aldığı görüĢmelerde General ile Kont Senni Türklere
yardım sözü verip, Yunanlılara karĢı cephane ve silah sevkiyatını kolaylaĢtıracaklarını
söylemiĢlerdi. Ankara'dan gelecek herhangi bir öneriyi de barıĢ konferansına
iletebileceklerini belirtmiĢlerdi. Ayrıca Fransa'nın, Venizelos'un sözlerine güvendiği
için Yunanlıları savunduğunu, Ģayet Ankara‟nın gerçek durumu ortaya koymak için
Ġsviçre ve Paris gibi yerlerde propaganda yapması halinde Fransa'nın Türklerden yana
tavır alacağını ifade etmiĢlerdi. Buna karĢılık Mahmut Esat ve Saraçoğlu, bu yönde
herhangi bir çalıĢmanın olmadığını, Ġtalyan isteklerinin Ankara ile Nazilli'deki
57.Tümen Kumandanlığına iletileceğini söylerken kiĢisel görüĢlerini aktarmayı da
ihmal etmemiĢlerdi. Buna göre Ġzmir mıntıkası denilen yerlerde Yunan askeri
bulunmasına izin veren hiçbir barıĢ antlaĢmasının kabul edilmesi mümkün değildi.
Ayrıca Ġzmir ve çevresinde çoğunluğun Rumlarda olduğu söylemi gerçek olmayıp
Ġzmir'in 5 yıl süre ile Yunan egemenliğine bırakılması Yunanistan'ın bölgedeki Türk
çoğunluğunu kırma politikasına hizmet edeceği için asla kabul edilemezdi.138
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Bu arada Mahmut Esat ve Saraçoğlu birlikte kaleme aldıkları bu görüĢmenin
özetini 57.Fırka Kumandanlığına göndermiĢ; barıĢ konferansı için Türk temsilcilerine
bir ay izin verileceğine, bu kısa zamanda en çok yarar sağlayacak çalıĢmalar içine
girilmesi gerektiğine dikkat çekmiĢlerdi. Eğer hükümet propaganda yapmaya karar
verirse, kendilerine gelecek telgrafları yine telgraf yoluyla Rodos‟a, oradan da Ġtalya ile
Ġsviçre basınına gönderebileceklerini, zira buralarda gerekli örgütlenme ve adamlarının
bulunduğunu ancak telgraf ücreti ve bilhassa Ġsviçre basını için paraya gereksinimleri
olduğunu bildirmiĢlerdi. 139
Bu görüĢmeden sonra Saraçoğlu mücadelesine KöĢk, Nazilli, Koçarlı, Söke ve
KuĢadası cephelerinde devam ederken, Ġtalya, müttefikleri ile anlaĢarak KuĢadası‟ndaki
silahlı mücadeleyi sona erdirmiĢti. Bunun üzerine Mahmut Esat, 16 Ağustos 1920
tarihinde Ankara‟ya gitmiĢti.140 Böylece Saraçoğlu, önemli bir yol arkadaĢından
mahrum kalsa da mücadelesine bölgede düzenli ordunun kurulduğu 10 Kasım 1920
tarihine kadar devam etmiĢti. Düzenli ordu kurulduktan sonra da TBMM‟ye katılmak
için tayin edilen süre 27 Ekim 1920 tarihinde sona erdiği141
gidememiĢ,

142

için Ankara‟ya

KuĢadası‟nda kalarak çiftçilik yapmaya baĢlamıĢtı. Çiftçilikle uğraĢırken

Ġtalya‟nın bölgeyi boĢaltmasını fırsat bilen Yunan askerleri 25 Nisan 1922 tarihinde
burayı iĢgal edince,143 Saraçoğlu Söke‟ye gitmek zorunda kalmıĢtı.
Söke‟de bölgenin zenginlerinden Hüseyin Bey‟in evinde misafir olarak kalan
Saraçoğlu, daha sonra Hüseyin Bey‟in Adalara yaptığı hayvan sevkiyatını idare iĢini
üzerine almıĢtı. Ġtalyanların Söke‟yi iĢgal etmesi üzerine buradan ayrılarak Bodrum‟da
bir kasaba limanı olan Küllük‟e geçerek kardeĢi RüĢtü Beyin ve Giritli ġevki Beyin
yanında yaĢamaya baĢlamıĢtı. Bir müddet sonra Küllük‟e bir telgraf gönderilmiĢ ve
Ġzmir‟in kurtulduğu müjdelenmiĢti. Bu esnada çarĢı kahvelerinden birinde bulunan
Saraçoğlu sevinçle fesini havaya fırlatmıĢ, kalabalığın içine karıĢarak „„Yaşasın Türk
Milleti‟‟ diye bağırmıĢ, halkla beraber postaneye giderek telgrafın metninin bir an evvel
okunmasını istemiĢti. Bunun üzerine telgraf metni açık arttırmaya konmuĢ, telgrafı
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okuma Ģerefinin arttırmayı kazanan kiĢiye verileceği duyurulmuĢtu. Artırmayı kazanan
kiĢi de Saraçoğlu‟nu çağırarak telgrafı alkıĢlar içinde ona okutturmuĢtu. O gün kimse
iĢe gitmezken, sabaha kadar kutlama yapılmıĢ, Saraçoğlu da zeybek oynamıĢtı.
Kutlamalar bittikten sonra Saraçoğlu, Giritli ġevki Bey‟in maddi yardımı ile ÖdemiĢ‟e
doğru yola çıkmıĢtı.144
Saraçoğlu, ÖdemiĢ‟e geldikten sonra bir müddet çiftçilik ile uğraĢmıĢ, daha
sonra belediye seçimlerine katılarak ÖdemiĢ Belediye BaĢkanı olmuĢtur.145 Belediye
BaĢkanlığı zamanında da I.Ġzmir Ġktisat Kongresine (17 ġubat 1923-4 Mart 1923)
ÖdemiĢ‟i temsilen çiftçi delegesi olarak katılmıĢ, kongrede de etkin bir çalıĢma
yürütmüĢtür.146 Kongre bittikten sonra ÖdemiĢ‟e dönen Saraçoğlu bu görevine
TBMM‟ye milletvekili seçildiği 10 Temmuz 1923 tarihine kadar devam etmiĢtir.147
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
TBMM’YE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠLMESĠ VE
BAKANLIKLARI

2.1.TBMM’YE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠLMESĠ
23 Nisan 1920 ile 15 Nisan 1923 tarihleri arasında görev yapan I.TBMM
düĢmanı yurttan uzaklaĢtırarak Misakı Milli'yi büyük ölçüde sağlamıĢ, Ģimdi sıra sosyal,
siyasal ve hukuki yönden devletin yeni düzeninin kurulmasına gelmiĢti. Ancak
olağanüstü Ģartlar altında çalıĢan ve yıpranan I.TBMM bu inkılapları yapabilecek
özelliklerden mahrumdu. Çünkü milletvekilleri arasında inkılaplara karĢı, saltanat
yanlısı kiĢiler yer almaktaydı. Ayrıca 1921 TeĢkilatı Esasiye Kanunu'na göre I.TBMM
milletvekillerinin görev süresi olan 2 yıl dolmuĢtu. Bunun dıĢında I.TBMM‟nin faaliyet
devresinde bazı milletvekilleri istifa etmiĢ, bazı milletvekillerinin görevi düĢürülmüĢ,
bazılarının milletvekilliği onaylanmamıĢ, bazı milletvekilleri vefat etmiĢti.148 Bu
olaylardan sonra anlaĢılmıĢtı ki meclis yenilenmedikçe millet ve memleketin ağır
sorumluluk bekleyen iĢlerini yürütmeye imkân yoktu.149 Böyle bir ortamda seçimlerin
yeniden yapılması gündeme gelmiĢ, 1 Nisan 1923 tarihinde de seçimlerin yenilenmesine
karar verilmiĢti.150 Bunun üzerine seçim çalıĢmalarına baĢlayan Mustafa Kemal, yakın
arkadaĢlarını seçim bölgelerine göndererek onlardan halkın nabzını tutmasını, çevrenin
güvenebileceği kiĢileri tespit etmesini istemiĢti. Mustafa Kemal‟in görev verdiği
kiĢilerden biri olan Celal Bey, bu kapsamda Ġzmir‟e gelmiĢ; çeĢitli araĢtırmalarda
bulunmuĢ ve dönüĢte Mustafa Kemal‟e bir isim listesi sunmuĢtu. Sunduğu isimler
arasında Saraçoğlu‟nun da adı vardı.
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Açıkçası Celal Bey‟in tavsiyesi üzerine

Ġzmir‟den milletvekili adayı olan Saraçoğlu 10 Temmuz 1923 tarihinde yapılan seçimde
807 oy alarak Ġzmir milletvekili seçilmiĢ, 11 Ağustos 1923 tarihinde TBMM‟ye gelerek
meclisteki yerini almıĢtı.152
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2.1.1.TBMM’de ki ÇalıĢmaları
Saraçoğlu, TBMM‟nin açılmasıyla birlikte mecliste etkin bir çalıĢma
yürütmeye baĢlamıĢtı. Meclisteki tüm oturumlara elinden geldiği kadar katılmıĢ, bütçe
görüĢmelerinden tutun da birbirinden farklı konuları içeren kanunlara, kanun tekliflerine
ve atama kararlarına kadar birçok konuda görüĢ bildirmiĢti. Bunu yaparken bazen
hükümeti eleĢtirmiĢ bazen de övmüĢtü. Açıkçası Saraçoğlu, bu dönemdeki çalıĢkanlığı
ile BaĢbakanlığa kadar uzanacak olan bakanlık hayatının da temellerini atmıĢtı. Buna
Ģahit olan Ahmet Emin Yalman hatıralarında, Saraçoğlu‟nun Vatan Gazetesi‟ne
demokrasi ile ilgili yazılar yazmak için baĢvurduğunu, daha sonra tek bir yazı
göndermediğini ama Saraçoğlu‟nun mücadelesini mecliste yürüttüğünü, bu sayede
kendini tanıtıp sevdirdiğini söylemiĢti.153
Saraçoğlu‟nun Milli Eğitim Bakanı olduğu güne kadar mecliste fikir yürüttüğü,
savunduğu veya eleĢtirdiği konular Ģunlardı. EĢkıyalık faaliyetlerini ortadan kaldırmak
için hazırlan kanun hakkında; eĢkıyayı kanundan ziyade jandarma tutar diyerek
jandarmanın güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmıĢtı.154 KurtuluĢ SavaĢı‟nda alınan
vergilerin iadesi hakkında; vergilerin memleketi kurtarmak için alındığını, bu amaç
doğrultusunda kullanıldığını ve iadesinin söz konusu olmayacağını söylemiĢti.155
Hükümetin Ģirketlerle imzaladığı antlaĢmalar hakkında; bu antlaĢmanın meclise sevk
edilmemesini doğru bulmadığını, bunun milli çıkarlar açısından olumsuz sonuçlara yol
açabileceğini ifade etmiĢti.156 Adliye Bakanlığı‟nın bütçesi ve memurlara verilen
maaĢlar hakkında; memurlara ihtiyaçları kadar maaĢ verilmesini ama fazladan istihdam
edilen memurların da boĢluk bulunan diğer kadrolara kaydırılmasını tavsiye ederek
gereksiz masraflardan kaçınılmasını savunmuĢtu.157 Sinop Milletvekili Yusuf Kemal
Bey‟in tayini hakkında; kendisinin Türk Milletini temsil için Londra'ya gittiğini, onun
sözünün doğrudan doğruya milletin sözü olduğunu söylemiĢti. Bu nedenle Yusuf Kemal
Bey‟in gideceği yerlerde memlekete yapacağı hizmetlerde bunu asla unutmaması
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gerektiğini dile getirmiĢti.158 Öğretmenlik maddesi hakkında; öğretmen olmak ile
öğretmenlik ünvanı almanın ayrı Ģeyler olduğunu dile getirerek maddenin hangi
kavramı iĢaret ettiğinin net bir Ģekilde açıklanması gerektiğini savunmuĢtu.159 Türkiye
ve Lehistan arasında yapılan ticaret antlaĢması hakkında; antlaĢmanın iki ülke
arasındaki dostluğu pekiĢtirdiğini söylemiĢ, antlaĢma ile her iki tarafında Ģeref ve
istiklalini her Ģeyin üzerinde tuttuğuna vurgu yapmıĢtı.160 Bunların dıĢında Saraçoğlu,
Mustafa Abdülhalik Bey'in Maliye Bakanı olduğuna dair telgrafın oylanması sırasında
telgrafın oya konuluĢ Ģeklini tasvip etmemiĢ, bunu protesto etmek için oy
kullanmamıĢtı.161 Hükümetin, Türkiye veya vilayet haricinden gelerek han, otel,
pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde ikamet eden yerli ve yabancı kiĢilerden ikametleri
süresince ücret alınması, bu kiĢilerin müesseselere ödeyecekleri ücretin %10 nu kadarını
da belediyelere ikamet vergisi olarak vermesi yönündeki teklifine de karĢı çıkmıĢtı.
Böyle bir verginin adaletsiz olacağını, uygulanmasının da mümkün olmayacağını
söylemiĢti.162 Türkler ve Türk Ģirketleri tarafından iĢletilerek milli bayrak altına alınan
buharlı gemilerden Ģimdiye kadar kanunda yazdığı halde gümrük vergisi alınmadığını,
biraz daha alınmayarak bir Ģey kaybedilmeyeceğini, böylece gemicilik faaliyetlerinin
geliĢeceğini savunmuĢtu.163 Bütçe görüĢmelerinde ise hükümeti eleĢtirmiĢti. GeçmiĢten
bugüne çok az Ģeyin değiĢtiğini, eski ve yorgun olan idare mekanizmasının sağlam ve
ileri bir teĢkilat kanununa sahip olmaktan uzak olduğunu, adaletsiz ve haksız vergilerin
hala bütçede yer aldığını söylemiĢti. Yapılan büyük savaĢın, inkılap hareketlerin
hükümet veya memurlar için değil halk için yapıldığını ifade etmiĢti. Ġdare
mekanizmasının fazla ve gereksiz evraktan, teĢkilatlardan ve memurlardan kurtularak
muntazam bir devlet makinesi Ģeklinde bir an evvel iĢlemeye baĢlaması gerektiğine
vurgu yapmıĢtı. Adliyenin Arapça ve Farsçadan baĢka bir kelime konuĢmayan, milli
olmak ruhundan uzak kanunlarından bir an evvel kurtularak milli ruhu almasını ve
memleketin beklediği adaleti vermesini istemiĢti. Ayrıca memleket evlatları iyi bir
yönetime sahip olmak için daha fazla beklemesin demiĢti.164 Matbuat idaresinin
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dağıtılması konusunda matbuat idaresinin kaldırılamadığını tam tersine 4 bölümden
oluĢan, baĢında genel müdürlük bulunan ve gereksiz yere memur istihdam eden idarenin
daha verimli hale getirilerek gereksiz masraflarının azaltılması için bazı bölümlerinin
özerk hale getirildiğini bazılarının da birleĢtirdiğini açıklamıĢtı.165
Mecliste görüĢülen konular hakkında fikirlerini bu Ģekilde dile getiren, 3 Mart
1924 tarihinde ġerriye Evkaf ve Erkan-ı Harbiye Vekâlet‟inin kaldırılması ile Hilafetin
kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı‟nın Türkiye dıĢına çıkarılması166 konusunda teklif
sunan milletvekilleri arasında yer alan Saraçoğlu, Bakanlıklara ait bütçe görüĢmelerinde
Ģu konulara değinmiĢti:
ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın bütçe görüĢmelerinde, bütçe ile ilgili değil de ĠçiĢleri
Bakanı‟nın konuĢma esnasında ülkede eĢkiya kalmamıĢtır sözüne istinaden konuĢmuĢtu.
Bunun doğru olmadığını ve ülkedeki eĢkiyalık faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyerek
buna karĢı gereken önlemlerin alınmasını istemiĢti.167 DıĢiĢleri Bakanlığı bütçe
görüĢmeleri sırasında yine bütçe hakkında değil, bir milletvekilinin konuĢma esnasında
yeni bir hükümet teĢkil ettik, yeni bir Ģekil verdik, yeni bir Cumhuriyet ihdas ettik
sözüne istinaden Türkiye Cumhuriyeti‟nin sıradan bir Cumhuriyet değil demokrat bir
Cumhuriyet olduğunu söylemiĢti.168 Matbuat bütçesi konusunda, bütçe anlaĢılmamıĢtır
diye laflar edilince söz alan Saraçoğlu, en kolay anlaĢılabilecek bütçenin matbuat
bütçesi olduğunu belirtmiĢti. Çünkü yapılan çalıĢmalar sonucunda 200.000 lira ödenek
ayrılması düĢünülen matbuat bütçesi için bu rakamın fazla olduğunun anlaĢıldığını,
bunun için 136.000 liralık bir ödeneğin yeterli geleceğinin görüldüğü söylemiĢ, böylece
ülke çıkarlarının korunduğunu ifade etmiĢti.169 Ticaret Bakanlığı bütçe görüĢmeleri
esnasında Keskin‟de yapılacak olan kibrit fabrikasına yardım ve düĢük faizli kredi
konusunda söz almıĢtı. Ülke bütçesinin tek bir fabrika için kullanılamayacağını, böyle
bir yardımın nerede olursa olsun açılacak diğer fabrikalara da yapılması gerektiğini
savunmuĢtu.170 Ziraat bütçesi görüĢmeleri sırasında da Reji Ġdaresinin uygulamalarından
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yakınmıĢ, Türkiye‟nin elini kolunu bağlayan bu idareden kurtulması lazım demiĢti.171
Ayrıca, incir ve üzüm ihracında kullanılmak üzere yurt dıĢından kutu ithal edilmesini
kapsayan bir kanun hakkında; Avrupa‟nın reklama, nefis kutulara, güzel Ģeylere önem
verdiğini söylemiĢti. Ġncir ve üzümün bu kutular içinde satılması halinde daha çok gelir
elde edileceğini dile getirerek kanunun kabulünü istemiĢti.172 Rütbeli askerlerin terfisi
ve maaĢları konusunda; askerlerin üst makama geçtiği zaman yüksek mevkide
bulunmanın verdiği Ģerefi taĢıdığı için aradaki maaĢ farkını almaması gerektiğini
söylemiĢti.173
Saraçoğlu bunların dıĢında, Maliye Bakanlığı ile Osmanlı Bankası arasında
imzalanan antlaĢmanın çok mühim olduğunu, oysa kendilerine antlaĢma Ģartlarını
okumak ve değerlendirmek için yeterli zaman verilmemesini eleĢtirmiĢti. Bu yüzden
kanun teklifinin encümene iade edilmesi gerektiğini söyleyerek böyle önemli
meselelerde aceleci davranılmamasını istemiĢti.174 Basına verdiği beyanatta ĠçiĢleri
Bakanı‟nı milletvekillerine güven aĢılamadığı için eleĢtirmiĢ, Ġsmet PaĢa‟nın kendisini
feda etmemesini, gemisinden kurban verdiği takdirde bunun devamının geleceğinden
çekinmesine bağlamıĢtı.175 Milli Mücadele döneminde kaçak olarak ele geçirilen
altınların iadesi ve bundan dolayı tutuklananların affına dair kanun teklifine ise karĢı
çıkmıĢtı. Zamanında altın kaçakçılığı yapanların Ġstiklal Mahkemesi‟nce tutuklandığını,
altınlarının da müsadere edildiğini, meclisin yapacağı daha büyük iĢler olduğunu, bu
gibi tekliflerle boĢa vakit kaybetmemesi gerektiğini söylemiĢti. Kanun teklifinin kabul
edilmesi halinde kime ne kadar altın iadesi yapılacağının bilinmediğini, bunu tespit
etmenin güç olacağını ve devletin zarara uğrayacağını belirtmiĢti.176 Yaptığı çalıĢmalar
ile TBMM‟de kendini göstermeye baĢlayan Saraçoğlu, 22 Kasım 1924 tarihinde Ali
Fethi Bey‟in kurduğu hükümette Milli Eğitim Bakanı olmuĢtu.
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2.2.MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DÖNEMĠ
Mustafa Kemal, Ġsmet PaĢa Hükümeti‟nin istifa etmesi sonucu Ali Fethi Bey‟i
hükümet kurmakla görevlendirmiĢ,177 o da Milli Eğitim Bakanlığı görevini
Saraçoğlu‟na vermiĢti.178 Böylece Saraçoğlu‟nun Milli Eğitim Bakanlığı dönemi
baĢlamıĢ, görevini 3 Mart 1925 tarihine kadar sürdürmüĢtü.179 Saraçoğlu görevine,
„„Hassas olan demokrasi makinesinin düzenli çalışmasının eğitim makinesinin şuurlu ve
hummalı bir şekilde çalışmasıyla mümkün olacağını, bu vazife ve mesuliyetinin
büyüklüğünden dolayı da kendisini bu büyük vazifeye adadığını‟‟ söyleyerek
baĢlamıĢtı.180 Bakanlığı boyunca da hükümet programında belirtilen en iyi eğitim ortamı
sağlamak, eğitimli gençler yetiĢtirmek, halkın eğitim düzeyini arttırmak, yeni okullar
açmak181 Ģeklindeki hedefler doğrultusunda çalıĢmalar yapmıĢtı. Ayrıca eğitim
sisteminin toplumunun ihtiyaçlarına dönük ama çağın Ģartlarına ve felsefesine ayak
uydurabilen bir hale getirilmesi gerektiği savunmuĢtu. Eğitim politikası da iki nokta
üzerinde yoğunlaĢmıĢtı. Bunlardan birincisi, ortak bir eğitim anlayıĢıyla gençleri hayat
için hazırlamak ve eğitim konusundaki eksikliklerini gidermek, ikincisi eğitimde
istikrarı sağlamak için gerek eğitim programlarında gerekse eğitim teĢkilatlarında
gereksiz değiĢiklikleri yapmamaktı.182

2.2.1.Eğitim Alanında KarĢılaĢtığı Sorunlar ve Çözüm Yolları
Ġlköğretim Sorunu:
Ġlköğretimi aile ortamından sonra ortak terbiyenin, ortak hissin ve ortak tahsilin
verildiği yer olarak gören Milli Eğitim Bakanı Saraçoğlu, ilk önce ilköğretim
kademesinin sorunlarının çözümüyle uğraĢmıĢtı. Çünkü ilkokul parasız ve yatılı
olmasına rağmen, okul çağındaki 1.000.000 çocuktan yaklaĢık 300.000 kadarı okula
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gitmekte, geri kalanı okul ve öğretmen eksikliği nedeni ile gidememekteydi. Saraçoğlu,
Türkiye'deki mevcut ilköğretim kurumlarıyla sorununun çözümlenemeyeceğini
biliyordu. Ayrıca yatılı ilkokul ile öksüz yurtlarının sayısını arttırmayı, Türkiye'nin
bütçesi yeterli gelmeyeceği için uygun bulmuyordu. Bunun için ilk önce okullaĢma
oranın az olduğu kırsal bölgeler üzerinde çalıĢmalar yapmıĢtı.

Çözüm olarak da

buralarda çok kısa zamanda ve çok az para ile kurabilen köy mektebi açmayı önermiĢti.
Öğretmen sorunu bu mekteplerde severek görev yapabilecek, bu çevrenin çocukları
arasından yetiĢecek kiĢiler ile çözülecekti. Dağınık yerleĢim yerlerinin öğretmen
ihtiyacı 5-10 köyü okutabilecek seyyar öğretmenler sayesinde giderilecekti. 183
Ortaöğretim Sorunu:
Ortaöğretim konusundaki en büyük sorun okul sayısının az olmasıydı. Çünkü
ülkede ortaöğretim kapsamında faaliyet gösteren 19 lise, 5 askeri lise, 24 öğretmen
okulu, 6 meslek okulu, 26 imam hatip okulu ve 60 ortaokul vardı. Bunlar da ihtiyacı
karĢılamaya yetmiyordu. Ayrıca, öğretmenlerin ders saatleri arasında dengesizlikler
olup okullar daha modern bir hale getirilmeliydi. Bu durum karĢısında Saraçoğlu, okul
sayısının artmasını çok arzu ettiğini ama mevcut bütçe dolayısıyla bu sene 3 öğretmen
okulu ile 10 ortaokul açılacağını söylemiĢti. Öğretmenlerin ders yükleri arasında
dengesizlik konusunun bütün öğretmenlerin hafta da en az 10-15 saat derse girerek
çözüleceğini, bu Ģekilde yapılacak tasarrufla da okulların daha iyi hale getirileceğini
dile getirmiĢti.184
Ücretsiz Öğrenciler Sorunu:
Kanunlarda okullardaki ücretsiz öğrenci oranının 1/4 oranını geçmemesi kabul
edilmiĢti. Ama uzun zamandır kanun uygulanmamıĢ, ücretsiz öğrenci sayısı ücretli
öğrenciler ile aynı seviyeye gelmiĢti. Bu konuda açıklama yapan Saraçoğlu, kanunun
birinde kimlerin ücretsiz okuyacağının net bir Ģekilde ortaya konulduğunu, baĢka bir
kanunda ise ücretsiz oranının 1/4 oranında olması gerektiğinin belirtildiğini söylemiĢti.
Bu durumda bazı öğrencilerin okuldan ayrılması gerekeceğini belirtmiĢ, bunu yapmanın
da doğru olmayacağını ifade ederek sorunun zamanla çözülmesini istemiĢti.185
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Harbiye Mektebi ile Tıbbiye-i Askeriyenin Savunma Bakanlığına Devri:
Saraçoğlu‟nun bakanlığı esnasında uğraĢtığı diğer bir sorun da Harbiye
Mektebi ile Tıbbiye-i Askeriye‟nin Savunma Bakanlığı‟na devri meselesiydi. Çünkü
bazı milletvekilleri, askeri ortaöğretim kurumlarına az öğrencinin kayıt yaptırmasını,
bazı milletvekilleri sivil mekteplerde öğrenciye askeri ruh verilemeyeceğini sebep
gösterip bu mekteplerin yeniden Savunma Bakanlığı‟na devrini istemiĢti. Ayrıca Kazım
Karabekir PaĢa da „„Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu yanlış anlıyorsunuz, tevhidi tedrisat
demek, bütün bu mekteplerin sivil hale getirilmesi demek değildir.‟‟ diyerek bu görüĢe
destek vermiĢti. Saraçoğlu ise Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı‟na
bağlanmıĢ bulunan askeri ortaöğretim kurumlarının yeniden Savunma Bakanlığı‟na
bağlanmasına karĢı çıkmıĢtı. Öğrenci bulunmadığı iddiasının da gerçek olmadığını ifade
etmiĢti. Milli Eğitim Bakanlığı‟nın görevinin Türkiye'deki bütün öğretim kurumlarında
aynı ideallerle yoğrulmuĢ insanlar yetiĢtirmek olduğuna dikkat çekerek hiçbir mektebin
Milli Eğitim Bakanlığı‟ndan ayrılamayacağını söylemiĢti.186
Öğretmen YetiĢtirme Politikası Sorunu:
Saraçoğlu, öğretmen adaylarına iyi bir eğitim verildiği halde öğretmenlerin
kiĢiliklerinin tam oturmadığından yakınmıĢtı. Böyle olunca da öğretmenlerin gittikleri
yerlerde bölge insanı yönlendirmek ve onları devletin gösterdiği hedefler doğrultusunda
peĢlerinden sürüklemek yerine, o çevreye ayak uydurmak zorunda kaldığını söylemiĢti.
Çözüm olarak son sınıfta bir taraftan formasyon derslerinin verilmesini diğer taraftan da
öğretmen adaylarının tecrübeli öğretmenlerin yanında staj yapmasını önermiĢti. Bu
Ģekilde mesleki formasyon derslerini alıp staj yaparak tecrübe kazanan öğretmenler
gittikleri yerlerde bölge halkını peĢlerinden sürükleyecekti.187
Mesleki ve Teknik Eğitim Sorunu:
Saraçoğlu, mesleki ve teknik eğitime önem vermekte, mevcut ortaokulların
yerlerini yavaĢ yavaĢ meslek okullarına bırakması gerektiğini savunmaktaydı. DönüĢüm
konusundaki en büyük sorun okul sayısının az olmasının yanında öğrencilerin bu
okulları fazla tercih etmemesiydi. Ayrıca okulu bitiren öğrenciler öğrenmiĢ olduğu
mesleği yapmak yerine memuriyet peĢinde koĢmaktaydı. Bu konuda meclise bilgi veren
186
187

TBMM Zabıt Ceridesi, II.Devre, XV, Ġçtima 66, ( 28 ġubat 1341), s.16-17.
TBMM Zabıt Ceridesi, II.Devre, XV, Ġçtima 66, ( 28 ġubat 1341), s.17-18.

38

Saraçoğlu, okul sayısının az olmasını bütçenin yetersiz olmasına bağlamıĢtı. Mesleki ve
Teknik okulları bitiren öğrencilerin memurluk peĢinde koĢmasının çok çeĢitli nedenleri
olduğuna vurgu yapmıĢ, daha çok bu okulların öğrenciler tarafından neden seçilmediği
üzerinde durmuĢtu. Saraçoğlu‟na göre mesleki eğitim veren öğretmenler ile genel
derslere giren öğretmenler yan yana bulunduğu için öğrenciler, öğretmenleri
kıyaslayarak mesleki eğitim veren öğretmenleri kendilerine örnek almıyorlardı. Çünkü
bir tarafta Ģık ve gayet iyi giyinen genel ders öğretmenleri diğer tarafta hem elleri nasırlı
hem de giysileri Ģık olmayan meslek dersi öğretmenler vardı. Böyle olunca da mesleki
ve teknik eğitime öğrenci yönlendirmekte güçlük çekiliyordu. Saraçoğlu, sorunu
çözmek için genel derslere giren öğretmenler ile meslek derslerine giren öğretmenlerin
yerlerinin ayrılacağını söylemiĢti.188 Bunun dıĢında Saraçoğlu, mesleki ve teknik
okulların öğretmen kadrolarının güçlendirilmesi için Avrupa ülkelerine öğrenci
gönderilmesi gerektiğini de sık sık dile getirmiĢti. Özellikle Almanya'ya öğrenci
gönderilerek buradaki fabrikaların ve ameli mekteplerin çalıĢma esaslarının öğrenilmesi
gerektiğini vurgulamıĢtı.189
Öğretmenlerin MaaĢ Sorunu:
Öğretmenlerin yaĢadığı mali sıkıntı Saraçoğlu‟nun Bakanlığı döneminde de
devam etmiĢtir. Hatta basında öğretmenlerin içinde bulundukları güç Ģartlar dile
getirilmiĢ, bakanlığın izlediği politika eleĢtirilmiĢtir.190 Bunun farkında olan Saraçoğlu
öğretmenlerin ekonomik durumlarını tam olarak iyileĢtiremese de biraz olsun düzeltmek
için yeni bir kanun çıkarılmasını sağlamıĢtır. Böylece ilkokul öğretmenlerinin asgari
maaĢları 600 kuruĢtan 1.000 kuruĢa çıkarılmıĢ, üç yılda bir de maaĢlarına 200 kuruĢluk
zam yapılması öngörülmüĢtür.191
Milli Eğitim Bakanlığı‟nın sorunlarını bu Ģekilde çözmeyi planlayan
Saraçoğlu‟nun kendisine yöneltilen sorulara yanıtı Ģu Ģekilde olmuĢtur: Konya
Milletvekili Naim Bey, „„İstanbul'da Halıcıoğlu Lisesi’nin yanında bulunan, okulun
hamam, yemekhane ve mutfak gibi bölümlerini işgal eden Zühreviye Hastanesi’nin
başka yere tahliyesine karar verildiği halde niçin tahliye edilmediğini‟‟ sormuĢtu.
188

TBMM Zabıt Ceridesi, II.Devre, XV, Ġçtima 66, ( 28 ġubat 1341), s.18.
E.BaĢar, a.g.e., s.157.
190
Yakup Kadrinin yazısı için bkz. Hakimiyet-i Milliye, 14 Kanunusani 1925.
191
E.BaĢar, a.g.e., s.162.
189

39

Saraçoğlu, hastane için uygun bir yer bulunamadığını, bunun için Maliye Bakanlığı ile
görüĢüldüğünü, onlardan yanıt beklendiğini söylemiĢti.192 Kastamonu Milletvekili Halit
Bey, „„Milli Eğitim Bakanlığına eserlerin telif ve tercümesi için 55.000 lira verildiği
halde niçin 30.000 lira daha isteniyor, eser tercümelerine ne kadar ücret veriliyor, telif
ve tercüme heyeti kimlerden oluşuyor?‟‟ diye sormuĢtu. Saraçoğlu, Milli Eğitim
Bakanlığı bünyesinde bir telif ve tercüme heyeti olduğunu, heyetin kendisine gönderilen
eserleri araĢtırdığını, eğitim politikasına uygun eserlerin çevrildiğini, paranın bir
kısmının telif ve tercüme için bir kısmının eserlerin basımı için bir kısmının Türk lügati
ve eğitim konusunda bir ansiklopedi hazırlamak için ayrıldığını belirtmiĢti.193 Ergani
Milletvekili Kazım Vehbi Bey, ‘‘Roma’ya gönderilen Tıp ve Hukuk Fakülteleri
öğrencileri arasında arbede yaşanması konusunda niçin talebenin başında bir öğretmen
bulundurmak lüzumu hissedilmemiştir? Alakadarlar cezalandırılacak mıdır ve bundan
sonra böyle vakaları önlemek için ne gibi tedbir alınacaktır?’’ demiĢti. Saraçoğlu, konu
hakkında oluĢturulan bir heyetinin inceleme yaptığını, öğrencilerin baĢında öğretmen
olmaması eleĢtirisine katıldığını söylemiĢti. Mesele henüz bir neticeye varmadığı için
Milli Eğitim Bakanlığı‟nın konu hakkında bir hüküm vermesini doğru bulmadığını,
Darülfünun heyetinin bu gibi meselelerin bir daha yaĢanmaması hususunda lazım gelen
önlemi alacağına inandığını ifade etmiĢti.194 Trabzon Milletvekili Muhtar Bey,
„„Türkiye’yi ziyarete gelen Macar öğrencileri ile ilgili olarak bu öğrencilerinin kız
öğretmen okulunu ziyaretlerinde dans edip etmediklerini, dans edilmişse Milli Eğitim
Bakanlığı’nın bu hareketi onaylayıp onaylamadığını‟‟ sormuĢtu. Saraçoğlu, Milli
Eğitim Bakanlığı‟nın mektep binaları dâhilinde dansı onaylamadığını, mektepte dans
edilip edilmediği konusunda bilgisi olmadığını, olay aydınlanınca kendisine bilgi
verileceğini söylemiĢti.195
Saraçoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı‟nın bütçe görüĢmeleri esnasında Ġmam Hatip
Mektepleri‟nin daha faydalı olması için bir kısmının açılacak olan köy mekteplerine
öğretmen yetiĢtirebilecek bir Ģekle, bir kısmının da doğrudan doğruya Darülfünun‟un
Ġlahiyat Fakülteleri‟ne öğrenci yetiĢtirebilecek bir Ģekle kavuĢturulacağını söylemiĢti.196
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Okulların ihtiyacı olan araç gereçlerin örneğinin yer aldığı küçük bir mektep müzesi
kurmak için de bütçe istemiĢti. Çünkü müze sayesinde bütün okullar aynı ürünleri
kullanacak, böylece ürünler arasındaki marka ve fiyat farklılığı ortadan kalkacak, bu
araç gereçlerin Türkiye‟de yapılması için çalıĢma baĢlatılacaktı. Bunun dıĢında
Saraçoğlu, Avrupa‟da uygulanan „„Eğitim Mükâfatı‟‟ adı altında bir uygulamayı hayata
geçirmek istediğini söylemiĢti. Uygulama sayesinde ülkede ihtiyaca göre çeĢitli konular
hakkında yarıĢmalar yapılıp projeler hazırlanacağını, bu tür çalıĢmalara mükâfat
verilecek olursa katılımın daha çok olacağını belirtmiĢ, sıtma konusunda bir çalıĢma
yapılabilir demiĢti.197 Ayrıca, okullarda okutulan temel kitapları öğrencilere ücretsiz
dağıtmak istediğini ama bütçe buna müsait olmadığı için ilk etapta kitapların devlet
tarafından hazırlanıp çocuklara daha ucuza verileceğini ifade etmiĢti.198 Kütüphane
çalıĢanlarının aylardan beri niçin maaĢ alamadığı sorulunca Saraçoğlu, kütüphanelerin
geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı‟na devredildiğini ama devir esnasında personel
maaĢının Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine aktarılmadığını söylemiĢti. Meclis tatilde
olduğu için çalıĢma yapılamadığını fakat meclisin açılmasıyla birlikte lazım gelen
tahsisatı alarak maaĢları ödediğini belirtmiĢti.199 Ergani Milletvekili Hamit Bey,
Saraçoğlu‟na bazı ülkelerde eğitimin tamamen ücretsiz olduğunu, niçin Türkiye‟de
ücretsiz olmadığını sormuĢtu. Saraçoğlu, ülkenin maddi kaynakları dolayısıyla bunun
mümkün olmadığını söylemiĢti.

200

Daha sonra Hamit Bey, Saraçoğlu‟na kullanılan

harfler hakkında ne düĢündüğünü sormuĢtu. Saraçoğlu harfler konusunda birçok
görüĢün mevcut olduğunu, kendi görüĢünü açıklayarak bu görüĢlerden herhangi birisini
güçlendirmeyi faydalı bulmadığını ifade etmiĢti.201 Ayrıca Hamit Bey, 1924 bütçesinde
yer almamasına rağmen bu sene Ankara‟da açılan yatılı mektebin nasıl açıldığını
sormuĢtu. Saraçoğlu ise okul için gerekli kaynağın öğretmen maaĢlarından tasarruf
edilen para ile sağlandığını, halkın talebi üzerine de okulun yatılıya çevrildiğini
belirtmiĢti.202 Eğitimin geliĢtirilmesi için bu Ģekilde çaba gösteren Saraçoğlu‟nun
bakanlığı ġeyh Sait isyanı203 sonrası geliĢen olaylar yüzünden sona ermiĢti.
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2.2.2. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ayrılması
Ali Fethi Bey'in hükümet kurmasıyla rahatlayan siyasi ortam hükümetin
yumuĢak baĢlı bir politika takip etmesiyle gerginleĢmeye baĢlamıĢtı.204 13 ġubat 1925
günü Bingöl‟ün Ergani bucağında baĢlayan ġeyh Sait isyanı da iĢlerin daha kötüye
gitmesine yol açmıĢtı. Çünkü kısa zamanda büyüyen ve Cumhuriyet rejimini tehdit eder
bir duruma gelen isyanı bastırmak için alınan önlemler yeterli gelmemiĢti.
Milletvekillerin çoğu hükümete daha sert tedbir alması, sıkıyönetim ilan etmesi ve
isyanda rolü olduğu iddiasıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
yönünde baskı yapmıĢtı. Bu durum karĢısında Ali Fethi Bey yeni önlemler alıp 2 Mart
1925 günü yapılan Halk Fırkası Grubu toplantısında icraatlarını ve aldığı tedbirlerin
yeterli olduğunu savunarak durduk yerde elini kana bulamayacağını söylese de bu iĢe
yaramamıĢtı. Çünkü hükümet üyeleri dâhil birçok milletvekili uygulamaların yetersiz
olduğunu açıkça dile getirip Ali Fethi Bey‟i tenkit etmiĢlerdi. Daha sonra kürsüye gelen
Mustafa Kemal de eleĢtirilere katılınca hükümet için güvenoyu istenmiĢti. Yapılan
oylamada hükümete 66 güvenoyuna karĢı 94 güvensizlik oyu verilince, Ali Fethi Bey
istifa etmek zorunda kalmıĢ,205 3 Mart günü 1925 tarihinde de istifasını TBMM‟ye
vermiĢti.206 Böylece Saraçoğlu‟nun Milli Eğitim Bakanlığı görevi sona ermiĢti.
Sonuç olarak Saraçoğlu, 3 ay 12 gün Milli Eğitim Bakanlığı yapmıĢtı.
Bakanlığı döneminde okula gitme oranının az olması, okul sayısının yetersizliği,
öğretmen yetiĢtirme politikasında yapılan yanlıĢlar, eğitim kurumlarının üretici değil
tüketici insan yetiĢtirmesi, mesleki ve teknik eğitime yeterince önem verilmemesi gibi
Türkiye‟nin eğitim alanında bugün de yaĢadığı problemleri iyi teĢhis etmiĢ olsa da
bunları düzeltmek için önemli bir çalıĢma yapamamıĢtı. ġüphesiz bunda Milli Eğitim
Bakanlığı döneminin kısa sürmesi etkili olmuĢtu.
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2.3.MUHTELĠT MÜBADELE KOMĠSYONU BAġKANLIĞI
Saraçoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra meclisteki
çalıĢmalarına aynı duyarlılıkla devam etmiĢtir. Ticaret Bakanlığı bütçesi görüĢmelerinde
Kütahya Milletvekili Ferit Bey‟e ülke ekonomisi hakkında karamsar bir tablo çizdiği,
doğru olmayan rakamlara baĢvurduğu için tepki göstermiĢtir. Çizilen karamsar tabloyu
ortadan kaldırmak için de mecliste uzun uzun konuĢmalar yapmıĢtır.207 Darülfünun
bütçesinin oylaması esnasında Maliye Bakanı burada yoktur o yüzden oylama
yapamayız diyen milletvekillerine sinirlenip, Maliye Bakanı burada bulunmasa dahi
oylamaya yapma yetkisine sahibiz demiĢtir.208 Saraçoğlu, 24 Mayıs 1925 tarihinde
Muhtelit (Karma) Mübadele Komisyonu baĢkanlığı görevine getirilmiĢtir.209
Göreve baĢladıktan sonra ilk iĢ olarak Ģimdiye kadar yaĢanan geliĢmeleri
gözden geçiren Saraçoğlu, Milletler Cemiyeti‟nin daveti üzerine Cenevre‟ye giderek
ilgili taraflarla bir görüĢme yapmıĢtır.210 Kimlerin mübadeleden ayrı tutulacağı ve
yerleĢik sayılacağı meselesini Türk tarafının istekleri doğrultusunda çözmenin yollarını
aramaya baĢlamıĢtır. Bu esnada Yunanistan, daha önce el koyduğu ama Türk tarafının
tepkisi üzerine iade ettiği 1912 yılından önce Türkiye'ye göç etmiĢ ve mübadele dıĢı
bırakılmıĢ Türklerin mallarına el koymuĢtur.211 Bunun üzerine harekete geçen Türk
Hükümeti, Yunanistan‟daki Türklerin haklarını koruyacak bir komisyon kurmaya,
Türkiye'de yaĢayan Rumlara ait emlak kiralarını da hakları verilmeyen bu kiĢilere
yardım ve tazminat olarak vermeye karar vermiĢtir.212
Bunun üzerine telaĢa kapılan Yunanistan, görüĢmelerin yeniden baĢlaması için
Türk Hükümetine baĢvuruda bulunmuĢtur. Buna olumlu yanıt veren hükümet,
Saraçoğlu baĢkanlığında bir heyeti Atina‟ya göndermeye karar vermiĢtir.213 22 Nisan
207
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1926 tarihinde Atina'ya giden214 Saraçoğlu burada yaklaĢık 1,5 ay kalmıĢ, Ġktisat Bakanı
ve Yunanistan Mübadele Komisyon BaĢkanıyla görüĢmeler yapmıĢtır.215 Yapılan
görüĢmeler daha çok mübadele dıĢı kalan Türklerin Yunanistan'da bıraktığı emlak
üzerine yoğunlaĢmıĢ, bu konuda bir anlaĢmaya varılmıĢtır. Buna göre Türk mallarının
% 80‟inden fazlası Türkiye'den gelen Rumlara ve köylülere dağıtıldığı için bunların
iadesi ve kıymetlerinin nakden ödenmesi mümkün değildir. Bu nedenle Türkiye'deki
Rumların taĢınmazları ile Yunanistan'daki Türklerin taĢınmazları eĢit miktarda
değiĢtirilecektir. Geriye kalan %15-20'yi teĢkil eden kısım için de aynı çözüm
düĢünülürken çok az bir miktar emlak, arazi ve ormanlık alan aynen iade edilecektir.
Ayrıca Yunanistan mübadele dıĢı Türklerin taĢınmazlarından elde ettiği gelire karĢılık
15 gün içinde 15.000.000 drahmi ödeyecektir.216
Temaslarını tamamladıktan sonra 6 Haziran 1926 tarihinde Türkiye‟ye gelen217
Saraçoğlu, hükümete Atina‟daki görüĢmeler hakkında bilgi vermiĢ ve mübadeleye tabi
Türkler konusunda yeni talimatlar almıĢtır. Basına yaptığı açıklamada da „„Hem
kendisinin hem de Yunan Hükümetinin pürüzleri temizlemek niyetinde olduğunu‟‟
söylemiĢ,218 bu iyimserlik içinde de tekrar Atina'ya gitmiĢtir. Fakat görüĢmelerde
istediği sonucu elde edememiĢtir. Çünkü mübadeleye tabi Türklerle, Rumların emlakları
hakkında kesin bir çözüm bulunamamıĢ sadece mübadele dıĢı Türklerin ve Rumların
emlakları ile ilgili bir ön anlaĢma imzalanmıĢtır. Atina AntlaĢması adı verilen
anlaĢmaya göre, Türklerin Yunanistan'daki emlakları ile Rumların Türkiye‟de bulunan
emlakları takas edilecek, gerek Türkiye'de gerekse Yunanistan'da bulunan terk edilmiĢ
malların değerin hesaplanmasına derhal baĢlanacaktır.219 AntlaĢmayı, hükümetin
onayına sunmak için 13 Eylül 1926 tarihinde yurda dönen 220 Saraçoğlu, hükümetten
onay aldıktan221 sonra antlaĢmaya son Ģeklini vermek için 19 Ekim günü tekrar Atina‟ya
gitmiĢtir. Bu görüĢmede Saraçoğlu, Trakya'daki Türk emlaklarından alınan kira
bedellerinin Yunan Hükümeti tarafından derhal iade edilmesi ısrarından vazgeçildiğini,
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Anadolu‟daki Yunan tebaasına ait taĢınmazlara el konulacağı konusundaki talebin de
geri alındığını söylemiĢtir.222 Böyle olunca da iki taraf arasında ciddi bir pürüz
kalmamıĢ, daha önce hazırlanıp parafe edilmiĢ olan ve 17 maddeden oluĢan Atina
AntlaĢması 1 Aralık 1926 tarihinde resmen imzalanmıĢtır.223 AntlaĢmaya göre:
-Yunanistan'ın mübadeleye tabi bölgelerinden, 18 Ekim 1912 tarihinden evvel
bu bölgeleri terk etmiĢ veyahut öteden beri Yunanistan haricinde yerleĢmiĢ olan
Müslümanlarla bütün Türk tebaasına ait taĢınmaz malların muhacir Rumlar veya
köylüler tarafından iĢgali dolayısıyla iadesi mümkün değilse Yunan Hükümetinin
mülkiyetine geçecektir. ġehirler dâhilinde ev, dükkân, arsa, orman ve yazlık meralar
sahibine iade edilecektir.
-Türkiye'nin mübadeleye tabi bölgelerinden, 18 Ekim 1912 tarihinden evvel bu
bölgeleri terk etmiĢ olan veya Türkiye dıĢında ikamet etmiĢ bulunan Rumlarla, Yunan
tebaasına ait taĢınmaz mallar Yunan Hükümeti'nin Yunanistan'da mülkiyetine geçirdiği
taĢınmaz malların değerine eĢit bir biçimde Türk Hükümeti'nin mülkiyetine
geçirilecektir.224 AntlaĢma imzalandıktan sonra Ġstanbul'a gelen Saraçoğlu, anlaĢma
hakkında Ģunları söylemiĢtir:
„„İtilafnameleri imza ettik. Uzun zamandır iki memleket arasında devam
eden birçok meselenin aşama aşama ortadan kalkması için çalıştık. Bunların
tatbikinden başka bir şey kalmamıştır. Müzakere esnasında her iki tarafta görülen
iyi niyetin uygulama esnasında da devam edeceğinden emin olduğum için uzun
zamandan beri devam eden bu meselelerin son bulması artık an meselesidir
denilebilir. Tek temennim uzun zamandır sıkıntı çeken binlerce insanın bir an
evvel haklarına kavuşmaları için bu sürenin mümkün olduğu kadar kısa
olmasıdır.‟‟ 225
Atina AntlaĢması 5 Mart 1927 tarihinde TBMM‟de onaylanmıĢ,226 böylece
mübadele sorunu bir süreliğine de olsa çözümlenmiĢtir.227
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2.4.MALĠYE BAKANLIĞI DÖNEMĠ
2.4.1. Birinci Maliye Bakanlığı Dönemi
Saraçoğlu, Muhtelit Mübadele Komisyonu baĢkanlığı görevinden sonra
TBMM‟de oluĢturulan HaydarpaĢa limanının satın alınması228 ile Mersin-Tarsus-Adana
hattının durumunun incelenmesi229 için oluĢturulan komisyonlarda baĢkanlık görevini
üstlenmiĢtir. Satın alma iĢlemleri konusunda da geniĢ yetki almıĢtır.230 Müzakereleri
yürütürken 1 Eylül 1927 tarihinde yapılan milletvekilliği seçimlerine katılmıĢ, 1.102 oy
alarak yeniden Ġzmir milletvekili seçilmiĢtir.231 1 Kasım 1927 tarihinde Mustafa Kemal
hükümet kurma görevini Ġsmet PaĢa‟ya vermiĢtir. Ġsmet PaĢa‟da Maliye Bakanlığı
görevini Saraçoğlu‟na verince böylece Saraçoğlu‟nun Birinci Maliye Bakanlığı dönemi
baĢlamıĢtır. Görevini de hükümetin istifa ettiği 25 Eylül 1930 tarihine kadar
sürdürmüĢtür.232 Bu dönemde meydana gelen geliĢmeler Ģunlardır.

2.4.1.1.Ülkenin Ġçinde Bulunduğu Ekonomik Durum
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ekonomik yapı zayıf, istikrarsız ve dıĢa
bağlıydı. Tarım, milli gelirin yaklaĢık % 80'ini, sanayi % 8-9' unu, hizmetler de gerisini
oluĢturuyordu. Ayrıca nüfusun % 80'ini barındıran tarım en geri yöntemlerle
yapılmaktaydı.

Bu

olumsuzluklara rağmen

kurulan her

hükümet

ekonomiyi

güçlendirmek, ülkenin iktisadi ve sosyal yönden kalkınmasını sağlamak için bir takım
reformlara giriĢmiĢti. Tarım, sanayi ve ticareti geliĢtirmek için çeĢitli tedbirler almıĢ,
demiryolu yapımına önem verilmiĢti. Ekonomideki yabancılaĢmayı önlemek için de
yabancı Ģirketlerin elinde bulunan demiryolları, limanlar, maden iĢletmeleri ile büyük
kentlerin su, elektrik, havagazı, haberleĢme ve taĢıma ihtiyacını gideren iĢletmeler
devlet tarafından satın alınarak millileĢtirilmeye baĢlanmıĢtı. Ancak bütün bunlara
rağmen ekonominin büyük ölçüde tarıma dayalı olması, sermaye ve teknik bilgi
228
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birikiminin yetersiz, iĢ adamı, giriĢimci ve nitelikli eleman kadrosunun az olması
devletin ekonomik kalkınmada istediği hedefe ulaĢmasını zorlaĢtırmıĢtı.233 Ayrıca
ülkenin Merkez Bankası yoktu, bu görevi yabancı bir banka olan Osmanlı Bankası
yürütüyordu.234 Saraçoğlu, Maliye Bakanı olduğunda ülke bu durumdaydı.

2.4.1.2.Ekonomi Alanında Yapılan ÇalıĢmalar
Bakanlığının ilk dönemlerinde ekonomi konusunda olumlu bir tablo çizen
Saraçoğlu, beyanatlarında ülkenin mali durumunun iyiye gittiğine vurgu yapmıĢtı.235
Kibrit ġirketi‟nin iĢleyiĢi,236 kaçakçılık meselesi ve tapu kadastro kanunu,237 otomobil
kanunu,238 belediye vergileri,239kaçak tütünler,240 Mübadillere verilecek gayrimenkul,
damga vergisi kanunu,241 Osmanlı borçları hakkındaki kanun,242 Anadolu demiryolu,
Mersin-Tarsus-Adana yolları ile HaydarpaĢa limanın satın alınması243 gibi meseleler
üzerine yoğunlaĢmıĢtı. Bu arada buğday ithalatının artması, ihracatın düĢmesi sonucu
dıĢ ticaret açığının büyümesi,244 paranın değer kaybetmeye devam etmesi245 Osmanlı
Devletinden kalan borçların ilk ödemesinin 1929 yılı içinde yapılacak olması246 gibi
geliĢmeler bile olumlu havayı dağıtamamıĢ, Saraçoğlu 1929 yılına büyük bir iyimserlik
içinde girmiĢti. Ġyimser havanın nedeni gerçekleĢmesi muhtemel bazı geliĢmelerdi.
GeliĢmelerin birincisi, o yılki tarımsal üretimin iyi olacağı idi. Bunun olması halinde
233
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tahıl ithalatı azalacak, ihracatı artacak, hükümet istediği atılımları yapma fırsatı
yakalayacaktı.247 Ġkinci beklenti, Ford Motor Kumpanyası ile yapılan anlaĢma sonucu
Ģirketin Ġstanbul‟da bir montaj fabrikası kuracak olması, diğer büyük Ģirketlerin de buna
benzer talepte bulunma ihtimaliydi. Eğer bu gerçekleĢirse Türkiye kendi sanayisini
kurmak için adım atmıĢ olacaktı.248 Üçüncü beklenti, Merkez Bankası kurulma
ihtimaliydi. Çünkü hükümet, daha önce sonuç alamadığı Merkez Bankası kurma
çalıĢmalarını249 tekrar baĢlatmıĢtı. Bunun için Reichsbank baĢkanı Hjalmar Schacht'ı
Türkiye'ye davet etmiĢti.250 Merkez Bankası kurulursa ekonomi ve para üzerindeki
yabancı bankaların etkisi azalacak, Osmanlı Bankası ile azınlıkların, ulusal ekonomiye
ters düĢen kararları, davranıĢları denetim altına alınmıĢ olacaktı. Dördüncü beklenti,
Osmanlı Devletine ait borç ödemeleri ile ilgiliydi. Ġlk etapta Türkiye değil de onun
adına Düyun-ı Umumiye Meclisi alacaklı devletlere ödemede bulunacaktı. Türkiye daha
sonra ödemeyi Düyun-ı Umumiye Meclisi‟ne yapacaktı.251 Böylelikle ülkenin elinde
bulunan sermaye, ekonomik dengeleri sarmayacak Ģekilde korunmuĢ olacaktı. BeĢinci
beklenti, Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu‟nun çıkacak olmasıydı. Bu kanunla
Türk parasının değer kaybının önüne geçilecekti.252 Altıncı beklenti, yıl ortasında
gümrük vergilerinin artacak olmasıydı. Böylece hükümet özellikle sanayi alanında
önemli giriĢimlerde bulunma imkânına kavuĢurken yeni bir gelir kaynağı da elde
edecekti.253
Hükümetin, özellikle Maliye Bakanlığının ekonomiyi düzeltmek için beklediği
ilk geliĢme büyük ölçüde gerçekleĢmiĢ, tarım ürünlerinde önemli bir üretim artıĢı
sağlanmıĢtı.254 Ġkinci geliĢme de gerçekleĢmiĢ, Ford Motor Kumpanyası ile bir anlaĢma
yapılarak Ģirketin Ġstanbul‟da montaj fabrikası kuracak olması kesinlik kazanmıĢtı.
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Böylece bir taraftan ihtiyaç duyulan ürünlere daha ucuza sahip olunacak bir taraftan da
üretilen ürünler civar ülkelere ihraç edilecekti.255 Üçüncü geliĢme için de çalıĢmalar
baĢlatılmıĢtı. Her ne kadar Schacht, iĢleri yoğun olduğu için gelmese de kendi yerine,
çalıĢma arkadaĢı ve daha öncede Türkiye'de bulunmuĢ olan Karl Müller‟i tavsiye
etmiĢti.256 Müller de hükümetin daveti üzerine 1929 Nisan ayında Türkiye'ye gelmiĢti.
Saraçoğlu, kendisinden bir Merkez Bankası kurulması için ön koĢulların var olup
olmadığını araĢtırmasını, eğer yoksa bu koĢulların nasıl sağlanacağı konusunda bir rapor
hazırlamasını istemiĢti.257 Bu yönde çalıĢma yapan Müller, Haziran ayı ortalarına kadar
Türkiye'de kalmıĢ, daha sonra da raporunu hazırlamak üzere Almanya‟ya dönmüĢtü.258
Dördüncü geliĢmede gerçekleĢmiĢ, Düyun-ı Umumiye Meclisi, Türk Hükümeti adına
ilk iki ödemeyi 4 Nisan 1929 ve 25 Mayıs 1929 tarihlerinde yapmıĢtı.259 BeĢinci
geliĢmede gerçekleĢmiĢ, 30 Mayıs 1929 tarihinde Kıymetler ve Kambiyo Borsaları
Kanunu çıkarılmıĢtı. Kanun, spekülasyonu yasaklarken, kiĢi ve kurumların ihtiyaçları
olmadıkça gerek dolaysız gerekse dolaylı Ģekilde döviz alıp satmalarını yasaklıyor,
döviz ihtiyaçlarının bir liste Ģeklinde önceden saptanmasını öngörüyordu. Ayrıca
yabancı paranın alınıp satılması Maliye Bakanlığının yasak ve sınırlamalarına tabi
bırakılmıĢ, kanunun uygulanmasıyla ilgili

yükümlülükler Maliye Bakanlığına

verilmiĢti.260 Altıncı geliĢmede küçük bir sorun vardı. Oda vergi oranının ne olacağı idi.
Çünkü vergi oranı belirlerken iĢ abartılmamalı, ekonomik dengeleri bozmayacak bir
Ģekilde çözülmeliydi.261 Bunun farkında olan Saraçoğlu, bu konuda ne kadar hassas
olduklarını mecliste yaptığı;
„„Bizim gümrük tarifemiz aşırı derecede yüksek bir tarife değildir.
Unutmamak lazımdır ki, yaptığımız tarife 1916'dan beri içine girdiğimiz devrede
yaptığımız dar bir tecrübenin ürünüdür. Fakat gördük ki yaptığımız tarife birçok
hükümetlerin yeni aldıkları gümrük değerleriyle karşılaştırılacak olursa, bizim
aldığımız vergiler onların oranının altında kalmaktadır. Sanayi çok gelişmiş
memleketlerin tarifesinden biraz ağır bulunuyorsa da, bu doğrudan doğruya
memleketin iktisadi ihtiyaçlarını düşündüğümüz ve onu bir an evvel tatmin
edebilmek istediğimiz içindir.‟‟262
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konuĢmasında dile getirmiĢti. Gümrük tarifesini de ülke çıkarlarını koruyacak, ticaret
dengelerini bozmayacak, yerli üretimi olan mallardan azami derecede vergi alınmasını
sağlayacak bir Ģekilde yeniden belirlenmesini sağlamıĢtı. Ayrıca gümrük vergisinin
arttırılması ile birlikte bir yandan devlete ek bir gelir sağlanırken bir yandan da ülkeye
yapacakları ihracatın kısılması sonucu bazı yabancı firmaların Türkiye‟de yatırım
yapma ihtimali artacaktı. UlaĢtırma, alt yapı hizmeti gibi faaliyetler de bu vergi kaynağı
ile finanse edilecekti.263
Açıkçası, 1929 yılında gerek tarım ürünlerinde artıĢın yaĢanması gibi doğal
faktörler gerekse bazı yabancı firmaların ülkede yatırım yapması, diğerlerinin de yatırım
yapma olasılığının artması ekonomi alanındaki olumlu havanın devam etmesini
sağlamıĢtı. Merkez Bankasının kurulacak olması, Türk parasının değer kaybının azalma
ihtimali, yeni gümrük vergisi sayesinde devletin önemli bir mali kaynak sağlayacak
olması gibi geliĢmeler de ekonominin daha iyiye gideceği ihtimalini güçlendirmiĢti. Bu
yüzden Saraçoğlu beyanatlarında, hazinenin durumunun çok iyi olduğunu, bu gidiĢle
diğer büyük iĢleri yapmak için cesaretle ilerleyeceğini söylemiĢti.264 Yeni vergi
alınmayacağını, duruma göre vergilerde değiĢiklik yapılacağını, gümrük geliri artmaya
baĢladığı için de mali vaziyetin iyi olduğunu belirtmiĢti. Borçların ödenip alacakların
tahsil edildiğine vurgu yaparak ekonominin daha da iyi olacağını açıklamıĢtı.265 Ama
ekonominin iyi olacağına dair beklentiler 1929 ekonomik krizinin patlak vermesi
sonucu alt üst olmuĢ ve Türkiye ekonomik krizinin etkileriyle karĢı karĢıya kalmıĢtı.

2.4.1.3.1929 Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye’ye Etkileri
1929 yılının Ekim ayında ABD‟de baĢlayan ekonomik kriz 1930 yılı baĢından
itibaren Sovyetler Birliği dıĢındaki tüm ülkeleri içine almıĢtı. Toplam arz fazlalığı
karĢısında toplam talebin azalması ve fiyatların hızla düĢmesi Ģeklinde ortaya çıkan
krizin nedeni I.Dünya savaĢı bittikten sonra harcamalarda ve tüketimde büyük azalmalar
olduğu halde üretimin aynı hızla artmaya devam etmesiydi. Üretim artmaya devam
263
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ederken talep azalınca, özellikle geliĢmiĢ ülkelerde, büyük ürün stokları oluĢmuĢtu.
Üretim fazlalığı fiyatların hızla düĢmesine neden olurken üreticiler iflasın eĢiğine
gelmiĢti. Açıkçası dünyada üretimin arttığı ama ticaretin azaldığı bir durum ortaya
çıkmıĢ, dünya ticareti hemen hemen yarıya kadar daralmıĢtı.266
Krizin

etkilerine

maruz

kalan

Türkiye‟de

yatırımlar

durmuĢ

veya

yavaĢlamıĢtı.267 Türk parasının değeri düĢmeye devam ederken268 ihracatın azalması ve
gümrük vergilerinden yeterli gelir elde edilememesi sonucu bütçe açığı artmıĢtı. Ayrıca
ihraç edilen ürünlerdeki düĢüĢ ithal edilen ürünlerdeki düĢüĢten çok olunca dıĢ ticarette
Türkiye aleyhine bir geliĢme yaĢanmıĢtı. 1929 yılında ihraç gelirleri son birkaç yılın en
düĢük

seviyesine

gerilemiĢti.269

Nüfusunun

çoğunluğunu

oluĢturan

çiftçiler

yoksullaĢırken ülkenin tüm dıĢ ekonomik iliĢkileri Osmanlı Bankası yöneticileri ile
çıkar iliĢkisi içinde oldukları azınlıkların kontrolünde kalmıĢtı.270

2.4.1.4.Ekonomik Krize KarĢı Alınan Önlemler
Ekonomik kriz Türkiye'nin ekonomi politikasında önemli değiĢiklikler
meydana getirmiĢ, hükümet ülke ekonomisinin iĢleyiĢini denetim altına almıĢtır. Ortaya
çıkan dıĢ ticaret açığını kapayabilmek ve Türk parasının değer düĢüĢünü önlemek için
çalıĢma yaparken ekonomi alanındaki kurumsallaĢma çabalarını da hızlandırmıĢtır.
Ekonomik krize önlem olarak kurulan ilk kurum 18 Aralık 1929 tarihinde kurulan Milli
Ġktisat ve Tasarruf Cemiyeti olmuĢtur.271 Maliye Bakanlığı‟nın direk katkısı olmadan
kurulan cemiyetin amacı halkı israfla mücadeleye, tutumlu yaĢamaya ve tasarrufa
alıĢtırmak, yerli mal kullanımını arttırmaktır.272 Çünkü yerli malı kullanımı artarsa,
üretim canlanacak, ithalat kısılacak, ticaret dengesi açığı kapanacaktır. Buna bağlı
olarak da Türk parasının değerindeki düĢme durdurulmuĢ olacaktır.273
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Ekonomik krize çare arayan Maliye Bakanı Saraçoğlu, iĢe tüccarları uyararak
baĢlamıĢtır. Çünkü yüksek gümrük tarifesi ve koruyucu ekonomi politikasını istemeyen
tüccarlar daha çok kendi çıkarını düĢünüyor, zamansız döviz alım satımı yaparak döviz
kurlarının yükselmesine neden oluyordu. Bu nedenle Saraçoğlu tüccarlara, „„İster
spekülasyon ister döviz biriktirip saklanması niteliğinde olsun, zamansız döviz alım
satım işlemlerinin piyasa psikolojisini bozduğunu ve bunda tüccarların büyük
sorumluluğu olduğunu‟‟ söyleyerek onları uyarmıĢtır.274
Saraçoğlu tüccarları uyardıktan sonra Osmanlı Devletinden kalan borç
ödemeleri üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Çünkü 1928 yılında yapılan anlaĢmaya göre Osmanlı
borçlarından, Türkiye'nin hissesine 107.528.461 altın lirası düĢmüĢtü. Ġlk yedi yıl içinde
borcun faiz ve amortismanı olarak, her yıl 2.000.000 altın Türk lirası ödenecekti. Yedi
yıldan sonra da borç ödemeleri artarak 1953 yılında tamamlanacak Ģekilde devam
edecekti. 1929 yılında yapılacak ödeme için Türkiye kendisine ilk iki yıl için tanınmıĢ
olan bir olanaktan faydalanarak yalnızca faiz ödemesi yapmakla yetinmiĢti.275 Yani ana
borç ödemesi ileriki yıllara bırakılmıĢtı. Bu olanak, ilk iki sene içinde bir kez
kullanılabileceği için 1930 yılında tekrarlanması imkânsızdı. Devlet hazinesinin sadece
zorunlu ihtiyaçları karĢılayabilecek güçte olduğu bir dönemde, ödeme yapılması
ekonomiyi olumsuz etkileyecekti.
Bunun farkında olan Saraçoğlu, sorunu çözmek için çareler ararken basında
Osmanlı Devletinden kalan borçların ödenmesinde güçlükler olduğu, buna bir çözüm
bulmak gerektiği yönünde haberlerin yapılması kendisine aradığı fırsatı vermiĢtir.
Çünkü bu yayınlar üzerine Times Gazetesi, Türkiye'nin borçlarını ödememeye karar
verdiği Ģeklinde bir haber yapınca Düyun-ı Umumiye Meclisi, haberin doğruluğunu
hükümete telgrafla sormuĢ, haberin yalanlanmasını istemiĢtir.276 Telgrafı fırsat bilen
Saraçoğlu, verdiği cevapta, gazetede yer alan haberin gerçeğe uymadığını, bununla
beraber yalanlanmaya gerek bulmadığını, ödeme konusunda sıkıntı yaĢandığını
söylemiĢtir. Bunun için görüĢmeler yapılmasının yararlı olacağını bildirerek Düyun-ı
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Umumiye Meclisi temsilcilerini Türkiye‟ye davet etmiĢtir.277 Meclis de davete olumlu
yanıt vererek278 temsilcilerini 10 Mart 1930 tarihinde Türkiye‟ye göndermiĢtir.279
Ġki taraf arasında 11 Mart tarihinde baĢlayan görüĢmeler280 2 ay boyuna devam
etmiĢtir. GörüĢmelerde Düyun-ı Umumiye Meclisi temsilcileri Türkiye'nin borçlarını
ödemesi yönünde istekte bulunurken Türk tarafı ekonomik sıkıntılardan dolayı borcunu
erteletmek istemiĢtir. GörüĢmelerin sonunda da Türkiye‟nin ekonomik durumunun
borcu ödemeye müsait olup olmadığı konusunda yabancı bir uzmana inceleme
yaptırılmasına karar verilmiĢtir.281 Ġnceleme neticeleninceye kadar da Türkiye ödemesi
gereken tutarın yalnızca 1/3 verecektir.282 Ayrıca, yabancı uzman (Fransız iktisatçı Prof.
Charles Rist)‟ın vereceği rapor bağlayıcı olmayıp Ankara'da yapılacak görüĢmeler için
ön rapor niteliğinde olacaktır.283 Böylece Türkiye dıĢ borçların ertelenmesi konusunda
avantaj sağlamıĢtır. Ekonomik krizle mücadele etmek için çıkarılan kanunlar ve kurulan
kurumlar Ģunlardır.

2.4.1.4.1. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu‟na rağmen para değerindeki
düĢme devam edince hükümet buna engel olmak için yeni çareler aramaya baĢlamıĢtı.
Bunun için de döviz kuruna müdahale etmeye karar vermiĢti. Çünkü hükümete göre dıĢ
açıkla döviz kuru birbirine bağlı olup dövizin değerini etkileyen her Ģey dıĢ açığı ve
Türk parasını da etkilemekteydi. O halde iĢin anahtarı dövizdeydi. Eğer döviz serbest
bırakılırsa isteyen istediği fiyattan istediği kadar döviz alır böylece ne dıĢ açık ne de
bütçe açığı kapanabilirdi. Ama dövizin ne kadar ve kimlerce kullanılacağına hükümet
karar verirse, o zaman dıĢ ticaret açığı kapatılabilirdi. Dövizin yönetimini elde tutmak
Türk

parasının

yönetiminde

de

kolaylık

sağlayacağı

için

bütçede

denge
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sağlanabilirdi.284 ĠĢte bu yüzden hükümet Türk parasının değerini piyasaya
bırakmamaya, denk bütçe ilkesine de sıkı sıkıya sarılmaya karar vererek ithalatı
frenlemek ve iç pazarda ithal mallarının payını azaltmak için 20 ġubat 1930 tarihinde
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu çıkarmıĢtı.285 Kanunun çıkmasında etkin rol
oynayan Saraçoğlu, kanun hakkında yaptığı konuĢmada;
„„Döviz sıkıntısı memleketin maliyesini, ekonomisini, ticaretini birer
birer ve birbiri arkasından bir buhrana sürükleyebilir. Maliyeyi bozar, çünkü her
şeyden önce alınan maaş ve ücretler, alanları geçindiremez bir hale getirir.
İktisadiyatı ve ticareti bozar. Çünkü hiç kimse uzun müddetli işlere cesaret
edemez. Aldığı zaman kaça ve sattığı zaman kaça satmıştır. Bu buhran sadece
ekonomik etkenlerin doğurduğu bir buhran değildir. Bu buhranda spekülasyon ile
idari, adli, siyasi sahalarda tam bağımsızlığını almış olan memlekete iktisadi
sahada bunu esirgemek isteyenlerin büyük tesirleri vardır.
Başka nedenler başka kuvvetler etkilidir ve bunlara karşı da sadece
iktisadi tedbirlerle mücadele etmek mümkün değildir. Borsa daima doğal olmayan
bir vaziyet durum gösteriyor. Bir baskı ve bu baskıdan sonra birkaç gün
durgunluk, sonra yeni bir baskı, yeni bir geri çekilme, yeni bir baskı ve yeni bir
geri çekilme. Bu göstermektedir ki, iktisadi tedbirlerle yetindiğimiz sürece bizi
tamamen empoze etmek ve sonra belki de müracaat edilecek idari tedbirlerin
kuvvetini kestirmek düşünceleri hakimdir.
Devlet her tarafta yükümlülüklerini yerine getirmeyecekmiş devlet
borçlarını ödemeyecekmiş, moratoryum ilan edecekmiş, dış ve iç ödemeler
ertelenecekmiş gibi söylentiler devam edip durmaktadır. Ödemede düzenlilik
bundan evvel nasıl idiyse, bugün nasılsa yarın da öyle olacaktır.‟‟ 286
diyerek ülkede döviz sıkıntısı olduğunu, bu durumun buhran korkusu
doğurduğunu, alınan tedbirler yetmediğinden bu kanuna ihtiyaç duyulduğunu ifade
etmiĢti. Ayrıca kanunla birlikte çıkarılan bir dizi kararname ile de döviz talebi üzerinde
ki hükümet kontrolünün artırılarak Türk parasının kıymeti korunmaya çalıĢılmıĢtı.287

2.4.1.4.2. Bankalar Konsorsiyumu’nun Kurulması
Merkez

Bankası

kurulması

konusunda

araĢtırmalarını

tamamlayarak

Almanya‟ya dönen Müller, raporunu 15 Ekim 1929'da bitirerek incelemesi için
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Schacht'a vermiĢti. Raporu inceleyen Schacht, Merkez Bankasının kurulması için
gerekli Ģartların Türkiye‟de olmadığına karar vermiĢ, hazırladığı raporu da 1930 Ocak
ayında Saraçoğlu‟na sunmuĢtu.288 Bunu inceleyen hükümet para istikrarını sağlamak
için Merkez Bankası kurmadan önce Bankalar Arası Konsorsiyum kurmayı tercih
etmiĢti. Bunun için de Maliye Bakanlığı ile milli ve yabancı bankaların yer aldığı özel
bir Ģirket olarak Bankalar Konsorsiyumunu 24 Mart 1930 tarihinde kurmuĢtu.289 Milli
kuruluĢlar toplam sermayenin büyük bir kısmına hakim olsun diye konsorsiyum
sermayesinin % 41‟nin Maliye Bakanlığı, % 17‟sinin milli bankalar, geri kalan %
42‟sinin yabancı bankalar tarafından sağlanmasına karar verilmiĢti.290
Kurulduktan kısa bir süre sonra çalıĢmalara baĢlayan konsorsiyumun amacı
Merkez Bankasının kuruluĢu tamamlanıncaya kadar geçecek sürede kambiyo alım ve
satımını idare etmek, spekülasyon yapılmasına meydan vermemek, döviz piyasasında
meydana gelen oynamaları en aza indirmekti. Bunun için konsorsiyum sermayesi bir
kontrol fonu olarak kullanılacak, gerektiğinde piyasa müdahale edilerek döviz alınıp
satılacaktı. Bu Ģekilde çalıĢmalara baĢlayan konsorsiyum borsada kambiyo alım ve
satımları yaparak istikrarı sağlarken, spekülatif faaliyetleri devamlı Ģikayet konusu olan
yabancı bankaları, hükümet ve milli bankalarla birlikte çalıĢmaya da yöneltmiĢ
oluyordu.291 Açıkçası konsorsiyum ilk etapta kendisinden beklenilen görevi yaparak
borsada esas döviz olan Ġngiliz sterlini fazla bir değiĢiklik göstermemesini sağlamıĢtı.

2.4.1.4.3. Merkez Bankası’nın Kurulması
Bankalar

Konsorsiyumu

kurulduktan

sonra

sıra

Merkez

Bankasının

kurulmasına gelmiĢti. Saraçoğlu, Merkez Bankası‟nın bağımsız olmasını istediği için
daha önce bu göreve talip olan Türkiye ĠĢ Bankası‟nın teklifini kabul etmemiĢti. ġimdi
benzer bir teklif imtiyazlarını kaybetmek istemeyen Osmanlı Bankasından gelmiĢti.292
Bunun için Osmanlı Bankası, M.Sorbiye‟yi 2 Ocak 1930 tarihinde Türkiye‟ye
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göndermiĢti.293 M.Sorbiye, Maliye Bakanı Saraçoğlu baĢta olmak üzere birçok kiĢi ile
görüĢme yapmıĢtı. GörüĢmelerde M.Sorbiye, devlet bankasını Ģimdilik zaruri
görmediğini söylerken iĢe para istikrarından baĢlanması gerektiğini ileri sürmüĢtü.
Bunun için de yabancı bir uzmanın yeniden araĢtırma yapmasını istemiĢti. Ġsteklerinin
kabul edilmesi, bankanın imtiyaz süresinin uzatılması da dahil bir takım ön Ģartların
sağlanması halinde, gerekli bütün para yardımının sağlanacağını da müjdelemeyi
unutmamıĢtı. Hükümet, önerileri devletin haysiyetini rencide edecek nitelikte bularak
reddetmiĢti. Bunun üzerine M.Sorbiye, en azından kurulacak bankada söz sahibi olmak
için çaba harcamaya baĢlamıĢ, yardım teklifinde bulunmuĢtu. Bu teklifi de reddedilince
hiçbir sonuç alamadan Türkiye‟den ayrılmıĢtı.294
Böylece güçlü bir devlet bankası kurmak isteyen Saraçoğlu‟nun önünde hiçbir
engel kalmazken295 hükümet Merkez Bankası konusunda bir tasarı hazırlamıĢtı.296 Bunu
da incelemesi için Saraçoğlu baĢkanlığında kurulan komisyona havale etmiĢti.297 Fakat
tasarının her Ģeyden önce istikrar amacına dönük olması, banka sistemi üzerinde yaygın
kontroller getirmesi298 komisyonun bankacı üyelerini memnun etmemiĢti. Böyle olunca
da komisyon kesin bir karara varamamıĢ, çalıĢmalar uzayınca da konunun yabancı bir
uzmana incelettirilmesine karar verilmiĢti. Uzman olarak da Lozan Üniversitesi
Profesörlerinden Leon Morf seçilmiĢti.299 Leon Morf, tasarıyı inceledikten sonra
Merkez Bankası‟nın sermayesinin ne kadar olması gerektiği, bankacılık sistemine hangi
hallerde müdahale edilmesi gerektiği yönündeki görüĢlerini de kapsayan bir rapor
hazırlayarak bunu hükümete sunmuĢtu.300 Bunları dikkate alan Saraçoğlu, gerekli
düzenlemeleri yaptıktan sonra tasarıyı müzakere için 29 Mayıs 1930 tarihinde
TBMM‟ye göndermiĢti.301 Ama Meclis BaĢkanı tasarının önce Ġktisat ve Maliye
encümenlerinde incelenmesini sonra bütçe encümenine gelmesine karar verince
tasarının incelenmesi ertelenmiĢti.302 Encümenler tarafından gözden geçirilen tasarı 9
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Haziran‟da tekrar TBMM‟ye getirilmiĢti. Saraçoğlu: „„Efendim; tasarıyı arkadaşlarla
bir defa daha gözden geçirdik, düzeltilecek bir iki nokta vardır. Müsaade ederseniz
yarına bırakalım‟‟303 diyerek tasarıyı son bir kez gözden geçirmek istediğini söyleyince
tasarı müzakere edilememiĢti. Ġki gün içinde tasarıya son Ģeklini veren Saraçoğlu ve
komisyon üyeleri tasarıyı 11 Haziran günü TBMM‟ye sunmuĢtu. Tasarı aynı gün kabul
edilirken304 Saraçoğlu da sevincini Ģöyle dile getirmiĢti:
„„Arkadaşlar; cidden memleketin yıllardan beri büyük bir ihtiyacını ve
büyük bir boşluğunu doldurmak için kabul ettiğiniz kanun öyle zannediyorum ki
memleketin en hakiki ihtiyaçlarını, iktisadi inkişafını ve öksüz kalan kredisini
bundan sonra sahipsiz bırakmayacak, memleketimizin sahibi olan bir müessese,
onun da başında tıpkı Büyük Millet Meclisi gibi amir ve hâkim mevkiinde sevki
idare edecektir. Bu kanunun çıkması hususunda gerek komisyonda, gerek
encümenlerde ve gerek burada hizmeti bulunan bütün arkadaşlara bu yüksek
kürsüden arzı teşekkürü bir vazife addederim.‟‟ 305
Kanunun kabul edilmesinden sonra sıra Merkez Bankası için gerekli kaynağın
bulunmasına gelmiĢti. Bu aĢamada devreye tekrar Saraçoğlu girmiĢ, sorunu kibrit tekeli
karĢılığı alınan bir borç sayesinde çözmüĢtü.306 Böylece uzun çaba ve müdahalelerden
sonra Merkez Bankası bir anonim Ģirket Ģeklinde, banknot ihracı imtiyazını üzerine
almak ve memleketin iktisadi geliĢimine yardım için kurulmuĢ oldu.307
Hükümet bir yandan ekonomiyi iyileĢtirmek için bu çalıĢmaları yaparken bir
yandan da gerek Serbest Cumhuriyet Fırkasının iktisat politikalarına yönelik eleĢtirisi,
gerekse Ġktisat ve Adliye Bakanı yüzünden sıkıntılı günler geçirmekteydi. Ġktisat Bakanı
ġakir Kesebir, yolsuzlukları engelleyemediği için eleĢtirilirken Adliye Bakanı Mahmut
Esat, Ġzmir olayları308 ve olaylar sonrasında yapılan gazeteci tutuklamalarında ki tutumu
dolayısıyla eleĢtiriliyordu.309 GeliĢmeler üzerine de Mustafa Kemal, TBMM‟yi ilk kez
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78, ( 15 Haziran 1930 ), s.244-248.
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olağanüstü toplantıya çağırarak310 hükümete iktisadi alanda kendisini göstermesi için bir
fırsat vermiĢti. Fırsatı iyi bir Ģekilde değerlendirmek isteyen hükümet, bir yandan
muhalefete kendini ispatlamak için çalıĢmalar yaparken311 bir yandan da Adliye Bakanı
Mahmut Esat ve Ġktisat Bakanı ġakir Kesebir‟in istifa etmesi ile rahat bir nefes
almıĢtı.312 Çünkü muhalefet tarafından en çok eleĢtirilen bakanların istifa etmesi
hükümetin elini güçlendirmiĢ, muhalefetin elinden önemli bir kozu alınmıĢtı.
TBMM‟nin 22 Eylül 1930 tarihli ilk olağanüstü toplantısında hükümet kendisini
eleĢtiren Serbest Cumhuriyet Fırkasına karĢı Türk parasının değerinde sağlanan istikrarı
baĢarı olarak sunmuĢtu. Bununla ilgili hazırladığı yeni bir tasarıyı da ilgili encümenlere
yolladığını açıklamıĢtı.313 Saraçoğlu baĢkanlığında hazırlanan tasarıyı sunma görevi
Saraçoğlu‟na verilmiĢti.314 O da tasarıyı sunarken ilk önce Türk parasının değerinde
görülen düĢmenin mevsimlik ve dönemlik nedenlerinden bahsetmiĢ, alınan tedbirlerle
bunun nasıl giderilmiĢ olduğunu anlatmıĢtı. Daha sonra da bu kanunla istikrarı sürekli
kılmayı amaçladıklarını, yalnız istikrar sağlandığı zaman elinde parası olan herkesin
hemen altın alamayacağını, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye‟de de altın konusunda
ihracat izni olacağını söyleyerek alınan tedbirleri savunmuĢtu. Bunların önceden
saptanmasının Türkiye gibi tarıma dayalı bir ülkede çok güç olduğunu ileri sürmüĢtü.
Kanun hakkında söz alan Ali Fethi Bey, istikrar amacıyla alınan tüm önlemleri, özünde
yetersiz bulmasına rağmen bu tasarıyı, üreticileri koruyucu niteliği ve kısa süreli bir
istikrar sağlama imkânından dolayı geç hazırlanmıĢ olsa da yerinde bulduğunu
söylemiĢti.315 Daha sonra hükümet yeni geliĢmelere imkân vermek için istifa edince316
Saraçoğlu‟nun da Birinci Maliye Bakanlığı dönemi sona ermiĢti.
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2.4.2. Ġkinci Maliye Bakanlığı Dönemi
Mustafa Kemal, hükümeti kurma görevini Ġsmet PaĢa'ya vermiĢti. Ġsmet PaĢa
da bir kaç gün sonra baĢlayacak olan Cumhuriyet tarihinin ilk çift partili belediye
seçimlerine, güçlü bir kadro ve hükümet programı ile çıkmak niyetindeydi. Bu nedenle
27 Eylül 1930 tarihinde kurduğu hükümette Saraçoğlu gibi baĢarılı bakanlara yeniden
görev verirken muhalefetin en çok eleĢtirdiği Adliye, Ġktisat, Bayındırlık ve Eğitim
Bakanlıklarında değiĢiklik yapmıĢtı.317 Böylece Saraçoğlu, ikinci kez Maliye Bakanı
olmuĢtu.
Saraçoğlu‟nun ilgilendiği ilk konu Osmanlı‟dan kalan borçlar meselesi
olmuĢtu. Çünkü Düyun-ı Umumiye Meclisi temsilcileriyle son yapılan görüĢmede,
Türkiye'nin iktisadi ve mali durumu üzerinde yabancı bir uzmana inceleme yaptırılması,
ondan sonra da borç konusunun tekrar görüĢülmesine karar verilmiĢti.318 Bunun üzerine
C.Rist, 1 Haziran 1930 yılında Ankara‟ya gelerek incelemelere baĢlamıĢ, çalıĢmalarını
bitirdikten sonra da 27 Haziran 1930'da Ankara'dan ayrılmıĢtı.319 Hazırladığı raporu da
15 Eylül 1930'da Maliye Bakanlığına göndermiĢti.320
Saraçoğlu, raporu incelerken Düyun-ı Umumiye Meclisi, raporda yazılanlar ve
sağlanan kambiyo istikrarına dayanarak hükümetten borçlarının tamamını ödemesini
istemiĢti.321 Hükümet, bağlayıcı olmayan bu rapora dayanarak böyle bir istekte
bulunulmasının haksızlık olduğunu söylemiĢti. Kambiyo istikrarının sağlanmıĢ
olmasıyla birlikte bunun borçların ödenebilmesi için yeterli bir sebep olmayacağını,
mali istikrarın da tam olarak sağlanamadığını ifade etmiĢti. Ayrıca raporda tüm
borçların ödenebileceğine dair bir analizin olmadığına vurgu yapmıĢtı.322 Böyle olunca
da iki taraf arasındaki anlaĢmazlık büyüme eğilimi göstermiĢ, Ankara'nın konunun
yeniden görüĢülmesi isteği kabul edilmemiĢti. Düyun-ı Umumiye Meclisi, 3 Kasım
1930 tarihinde de Ankara‟dan borç taksitlerini ödenmesini istemiĢti.323 Türk Hükümeti
6.000.000 liralık bir ödeme yaparak Türkiye‟nin borçlarını tanıdığını ama taksitlerin
317

Ġ.Tekeli, S.Ġlkin, a.g.e., 175. Yeni kabine üyeleri için bkz. Cumhuriyet, 28 Eylül 1930.
Cumhuriyet, 2,4,8 Mayıs 1930.
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Yunus Nadi, „„ Osmanlı Borçları‟‟ Cumhuriyet, 10 TeĢrinievvel 1930.
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Cumhuriyet, 9 TeĢrinievvel 1930.
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Ġ.Tekeli, S.Ġlkin, a.g.e., 142.
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Cumhuriyet, 4 TeĢrinisani 1930.
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ülkenin içinde bulunduğu Ģartları göz önüne alınarak yeniden ayarlanmasını istemiĢti.324
Fakat Düyun-ı Umumiye Meclisi bunu kabul etmediği gibi hükümete de borçlarının
tamamını ödemesi konusunda sert bir protesto çekmiĢti.325 Bunun üzerine hükümet,
önce borcu tanıyoruz fakat paramız yok demiĢ326 daha sonra da sorunun çözümü için
yeniden görüĢmeyi teklif etmiĢti.327 Ancak istekleri kabul edilmeyince görüĢmeler
tıkanmıĢ, sorun ileri bir tarihe ertelenmiĢti. Bu arada Saraçoğlu yoğun çalıĢma temposu
nedeniyle rahatsızlanmıĢ328 ve TBMM çalıĢmalarına katılamamıĢtı. Uzun müddet
çalıĢamayacağı belli olunca da 22 Aralık 1930 tarihinde istifa etmiĢ, yerine de Mustafa
Abdulhalik Bey atanmıĢtı.329

2.5.OSMANLI BORÇLARI KOMĠSYON BAġKANLIĞI
Hastalığı sebebiyle Maliye Bakanlığından istifa ederek tedavi için Viyana‟ya
giden Saraçoğlu, burada 2 ay tedavi görmüĢ, iyileĢtikten sonra da tekrar yurda
dönmüĢtür. Yurda dönünce kendisini yine iktisadi iĢlerin içinde bulurken basında da
Devlet Bankası Genel Müdürlüğü‟ne atanacağına dair haberler yer almaya
baĢlamıĢtır.330 Bu arada TBMM 5 Mart 1931 tarihinde kendini fesh ederek yeni
seçimlerin yapılmasına karar verince331 Saraçoğlu da seçim hazırlıklarına baĢlamıĢtır.
24 Nisan 1931 tarihinde yapılan seçimlerde 1067 oy alarak yeniden Ġzmir milletvekili
seçilmiĢtir.332 Daha sonra kendisine Osmanlı Borçları konusunda Türkiye‟yi temsil
etme görevi verilirken süreç Ģu Ģekilde geliĢmiĢtir:
Borçlar konusunda Düyun-ı Umumiye Meclisi temsilcileri ile ara verilen
görüĢmeler 1931 Mart ayında yeniden baĢlamıĢtı. Türk tarafının 1928 anlaĢmasının
uygulanmasına devam edildiği ve yeni bir anlaĢma yapılmadığı sürece ekonominin
kötüye gideceği konusunda ısrar etmesi nedeniyle kesilmiĢti. Bunun üzerine hükümet,
324
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borçlarını ödemekten kaçınan bir ülke gibi görünmek istemediği için ısrarlı bir Ģekilde
Düyun-ı Umumiye Meclisi üyelerini Ankara‟ya davet etmiĢ,333 en sonunda da onları
ikna ederek görüĢmelerin yeniden baĢlamasını sağlamıĢtı.334 Yapılan görüĢmelerde
müzakerenin en kısa zamanda baĢlaması konusunda karar alınmıĢ ama görüĢme yeri
konusunda anlaĢmazlık ortaya çıkmıĢtı. Türkiye, gerekli belgelerin burada bulunması
gibi nedenlerle görüĢmelerin Ankara'da yapılmasında ısrar ederken Düyun-ı Umumiye
Meclisi görüĢmelerin Paris‟te yapılmasını istiyordu.335 En sonunda da Türkiye‟nin isteği
kabul olunmuĢ, görüĢmelerin Ankara‟da yapılmasına karar verilmiĢti.336 Bunun üzerine
çalıĢmalarını hızlandıran hükümet, yapılacak görüĢmelerde Türkiye‟yi temsil etme
görevini Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 3 Mayıs 1931 tarihinde Saraçoğlu‟na
vermiĢti.337 Bu kararda Saraçoğlu‟nun borçlar meselesinin tarihini ve bütün aĢamalarını
iyi bilen bir devlet adamı olmasının katkısı büyüktü.338
GörüĢmeler için hazırlıkları tamamlayan Düyun-ı Umumiye Meclisi,
temsilcilerini Ankara‟ya göndermek için TBMM‟nin açılmasını ve yeni kabinenin
kurulmasını beklemiĢti.339 TBMM‟nin açılmasıyla birlikte temsilcilerini 10 Mayıs
tarihinden itibaren Türkiye‟ye göndermeye baĢlamıĢtı.340 Tüm temsilciler gelince de341
görüĢmeler baĢlamıĢtı. 15 Mayıs‟ta baĢlayan görüĢmeler342 12 gün sürmüĢ ve 27 Mayıs
tarihinde sona ermiĢti. GörüĢmelerde ağırlıklı olarak Türkiye‟nin mali vaziyeti ve
bütçesi üzerinde durulmuĢ, Düyun-ı Umumiye Meclisi temsilcileri 1929, 1930 ve 1931
yılı bütçelerini incelemiĢti.343 Saraçoğlu da mali ve iktisadi sorunları tekrarlayarak,
1928 antlaĢmasında değiĢiklik yapılmasını, borç yükünün azaltılmasını talep etmiĢti.
Ayrıca yıllık borç taksitinin 2.000.000 altın Türk lirasından 800.000 Türk lirasına
indirilmesini, ilk iki yıl içinde bu borcun % 50 oranında ve Türk parası olarak
ödenmesini, ödenecek bu miktarın da imkânlar dâhilinde yabancı paralara çevrilmesi
333
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gerektiğini ifade etmiĢti. KarĢı taraf 1928 yılı AntlaĢması Ģartlarında ısrar etmiĢ, sadece
geçici bir kolaylık olarak bu antlaĢmanın öngördüğü borç taksitlerinden, 1.000.000
Ġngiliz liralık kısmının kayıtsız Ģartsız transfer edildikten sonra geriye kalan kısmın
alacaklılar lehine bütçeye konulabileceğini bildirmiĢti. Saraçoğlu, bunu kabul
etmeyerek, 1928 AntlaĢmasının tamamen iptalini isteyince isteği kabul edilmemiĢ ve
görüĢmeler belirsiz bir tarihe ertelenmiĢti. Bunun üzerine Düyun-ı Umumiye Meclisi
temsilcileri müzakerenin ilk safhası hakkında bilgi vermek için Paris‟e gitmiĢti.344 20
Haziran tarihinde de bir bildiri yayınlayarak 1928 tarihli antlaĢmanın iptalinin söz
konusu olmadığını ama Türkiye‟nin bugünkü mali durumunun yeniden inceleneceğini
bildirmiĢlerdi.345 Bildiri üzerine hükümet, Osmanlı borçlarının Haziran taksiti olan
620.000 lirayı alacaklı devletlerin hesabına yatırırken346 onları da görüĢmelere yeniden
baĢlamak için Ankara‟ya davet etmeye karar vermiĢti.347
Borç görüĢmelerine ara verildiği dönemde Saraçoğlu‟nun iktisadi ve mali
konularda inceleme yapmak üzere Amerika‟ya gönderilmesine karar verilmiĢti.348 Bu
fikir 1930 yılında Amerika ticaret müsteĢarı Dr. Klein Türkiye ziyareti sırasında
gündeme gelmiĢ,349 24 Eylül 1931 tarihinde Amerikan Büyükelçisi Mr. Gru‟nun Ġsmet
PaĢa ile yaptığı görüĢmede netlik kazanmıĢtı.350 Amaç bir Türk devlet adamını
Amerika'ya çağırmak, onu Amerika'nın mali ve iktisadi âlemine tanıtmak, borç ve
iĢbirliği imkânlarını yakalamaktı.351
Bununla ilgili basına açıklama yapan Saraçoğlu, Amerika'ya karĢı yabancı
durmanın doğru olmadığını, hükümetin her alanda Amerika ile temasa geçmek niyetine
olduğunu söylemiĢti. Amerika‟da her alandaki yetkili devlet adamları ile görüĢerek,
iliĢkileri geliĢtirmek, özellikle iki ülke arasındaki ticareti aracısız yapmak için
çalıĢacağını bildirmiĢti. Ayrıca Türkiye‟de yapılacak liman ve yol gibi bayındırlık iĢleri
konusunda fikir alıĢveriĢinde bulunacağını, Amerika‟dan borç alma konusunda Ģimdilik
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böyle bir Ģey olmadığını fakat ihtiyaç duyulursa bunun için gerekli çalıĢmaların
yapılabileceğini dile getirmiĢti.352 Açıklama basında Saraçoğlu, Amerika‟ya borç
istemeye gidiyor Ģeklinde yer alınca Saraçoğlu, haberin doğru olmadığını anlatmak için
yeni bir beyanat vermiĢti. Beyanatında herhangi bir borç görüĢmesi yapmak için
görevlendirilmediğini, görevinin Amerika'da mali ve iktisadi incelemelerde bulunmak,
hükümet ve iktisat adamlarıyla görüĢmek olduğunu söylemiĢti. Ayrıca iki memleketin
iktisadi iliĢkilerini daha faydalı olabilecek bir Ģekle getirmek için çalıĢmalar yapacağını,
Amerika‟ya yalnız gideceğini, kendisine kâtiplerin eĢlik edeceğini belirtmiĢti.353
Saraçoğlu, seyahat için gerekli yevmiye ve siyasi pasaport iĢlemleri
tamamlanınca354 8 Ekim 1931 tarihinde kâtipleri Mukdim ve Osman Beyle birlikte
Amerika‟ya gitmiĢti.355 Burada birçok iĢletmeyi gezmiĢ, bankerler meclisiyle
görüĢmüĢtü.356 Türkiye‟de dokumacılık sanayinin kurulması konusunda Amerikalı
sermayedarlarla

toplantılar

yapmıĢtı.

Toplantılarda

Saraçoğlu,

Amerikalı

sermayedarlara her türlü kolaylığı göstermek arzusunda olduğunu bildirirken pamuklu
dokuma sanayinin kurulması fikri ön plana çıkmıĢtı. Çünkü Türkiye, pamuk yetiĢtiren
bir ülke olduğu halde pamuk ihtiyacını dıĢarıdan temin etmekteydi. Eğer Türkiye‟de
modern bir fabrika kurulursa dıĢarıdan pamuk ithalatı bitecek hatta komĢu memleketlere
pamuk ihracatı yapma imkânı doğacaktı.357 Saraçoğlu, temaslarını tamamladıktan sonra
Amerika BaĢkanı Mr.Hooveri ziyaret etmiĢ, burada iyi bir Ģekilde ağırlanmıĢ ve
hükümetin diğer bakanlarıyla da görüĢme imkanı yakalamıĢtı.358
GörüĢmelerini bu Ģekilde tamamlayan Saraçoğlu ve kâtipleri, 21 Aralık 1931
tarihinde Amerika‟dan Paris‟e gelmiĢti.359 Burada bazı mali temaslarda bulunduktan
sonra da 30 Aralık‟ta Türkiye‟ye dönmüĢtü. Saraçoğlu, kendisini karĢılayan gazetecilere
yaptığı açıklamada, Amerika‟da 5 hafta kaldığını, bu süre içerisinde Amerika baĢkanı
baĢta olmak üzere birçok devlet adamı ile görüĢtüğünü, iyi bir Ģekilde misafir edildiğini
söylemiĢti. Seyahat esnasında birçok mali, ticari ve sanayi kuruluĢunu ziyaret ettiğini,
352
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her tarafta Türkiye ve Türkler hakkında olumlu hislerin arttığına Ģahit olduğunu ifade
etmiĢti. Ġzlenimlerini bir rapor halinde hükümete arz edeceğini, bundan sonra iki
memleketin iktisadi iliĢkilerinde büyük geliĢmeler yaĢanacağını, bunun için çalıĢmaların
baĢlatıldığını dile getirmiĢti. Ayrıca gerek Amerika'ya giderken gerekse dönüĢte Paris‟te
Düyun-u Umumiye iĢlerini takip eden bazı yetkililerle gayri resmi surette birçok kez
konuĢtuğunu, fikir alıĢveriĢinde bulunduğunu, iyi bir Ģekilde ayrıldığını belirtmiĢti.
GörüĢmelerde Amerika‟ya pamuk ihracı ve Amerika‟dan borç isteme konusunun
gündeme gelip gelmediği sorusuna cevap olarak da Amerika‟da çeĢitli görüĢmeler
yaptığını, pamuk ihracatı konusunun daha netlik kazanmadığını ama pamuk ihracı
konusunda bazı iĢlerin Ģimdiden yapılabileceği hakkında olumlu izlenimler elde ettiğini
belirtmiĢti.360 Beyanattan sonra Ankara‟ya giden Saraçoğlu, burada pamuklu sanayinin
kurulmasının ilk ciddi adımı sayılan raporunu hazırlamıĢ, bunu da hükümete sunarak
pamuklu sanayinin temelinin atılmasını sağlamıĢtı.361
Bu arada hükümet, Düyun-ı Umumiye Meclisi ile kesilen görüĢmelere yeniden
baĢlamak için çalıĢmalarını hızlandırarak onları tekrar müzakereye davet etmiĢti.
Davete olumlu yanıt veren meclis, görüĢmelerin Paris‟te yapılmasını istemiĢti.362
Hükümette bunu kabul edince görüĢmelerin 1932 Ocak ayında baĢlaması konusunda
anlaĢmaya varılmıĢtı. GörüĢmelerde Türk tarafını temsil etme görevi yine Saraçoğlu‟na
verilmiĢ,363 yardımcısı da Nurullah Esat Bey olmuĢtu.364
Saraçoğlu baĢkanlığındaki heyet 21 Ocak 1932 tarihinde Paris‟e gitmiĢ,365 26
Ocak günü de görüĢmelere baĢlamıĢtı.366 Ġki ay boyunca devam eden görüĢmelerde
Saraçoğlu, Osmanlı borçlarından Türkiye hissesine düĢen miktarı memleketin iktisadi
Ģartlarına uygun bir hale getirmek, eski borçlara ait hisseleri iptal ederek yeni bir
sözleĢme yapmak için çaba harcamıĢtı. KarĢı taraf, ödemelerin bir an önce yapılması
yönünde görüĢ bildirmiĢti.367 Her iki taraf da kendi görüĢünde ısrar edince görüĢmelere
ara verilmiĢ, Saraçoğlu da görüĢmeler hakkında hükümete bilgi vermek için 23 Mart
360

Cumhuriyet, 30 Kanunuevvel 1931.
Yeni Türk Ansiklopedisi, IX, Ġstanbul 1985, s.3407.
362
Ġ.H.Yeniay, a.g.e., s.161.
363
BCA, F.30.18.1.2., Y.25.3.8.
364
BCA, F.30.18.1.2., Y.25.3.11.
365
Cumhuriyet, 17,20,22 Kanunusani 1932.
366
Ġ.H.Yeniay, a.g.e., s.162.
367
GörüĢmeler konusunda Saraçoğlu‟nun beyanatı için bkz. Cumhuriyet, 28 Nisan 1932.
361

64

tarihinde Türkiye‟ye gelmiĢti.368 Temaslarını tamamlayınca da369 15 Mayıs günü Paris‟e
giderek370 yeniden görüĢmelere baĢlamıĢtı.371 GörüĢmelerde 26 kısımdan ibaret olan
bütün borçların tek bir isim altında toplanması, borç ödemesinin de Türkiye‟nin
bugünkü iktisadi vaziyetine göre yapılması konusunda anlaĢılmıĢ ama bazı noktalarda
pürüzler ortaya çıkmıĢtı.372 Saraçoğlu da durumu hükümete bildirmek için tekrar
Türkiye‟ye gelmiĢti.373 Temaslarını tamamladıktan sonra Eylül ayında Paris‟e giderek
görüĢmelere kaldığı yerden devam etmiĢti. GörüĢmelerde Türk tarafının arzu ettiği
Ģekilde bir anlaĢma yapılmasına karar verilmiĢti.374 Bunun üzerine Saraçoğlu,
Ankara‟ya gelerek bunu hükümet ile paylamıĢ, daha sonra da yanına Nurullah Esat ile
DıĢiĢleri Bakanlığı Elçilik MüsteĢarı Feridun Cemal Bey‟i alarak antlaĢma maddeleri
üzerinde konuĢmak için yeniden Paris‟e gitmiĢti.375
Bu seferki görüĢmeler yaklaĢık 45 gün sürmüĢ ve 15 Aralık 1932 tarihinde bir
ön antlaĢma imzalanmıĢtı. AntlaĢmaya göre Türkiye‟nin toplam borcu 895.435.000
frank olup, faiz % 7,5 olacaktı. Ġlk ödeme 1 Haziran 1933 tarihinde yapılacaktı.376
AntlaĢma taslağı hakkında hükümete bilgi vermek için 30 Aralık 1932 tarihinde
Türkiye‟ye gelen ve burada 1 ay kalan Saraçoğlu, anlaĢma sayesinde Türkiye'nin bütün
borç toplamının Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun miras bıraktığı borcun bir senelik faizinden
daha aĢağı bir miktara indirildiğini açıklamıĢtı.377 AnlaĢmayı son kez gözden geçirip
imzalamak için de 1 ġubat 1933 tarihinde yeniden Paris‟e gitmiĢti.378 YaklaĢık 3 hafta
süren gözden geçirme çalıĢmaları 20 ġubat‟ta bitmiĢ, sıra antlaĢmasının imzalanmasına
gelmiĢti.379
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Bu geliĢmeler yaĢanırken Saraçoğlu, Paris‟e gelirken kendisine verilen talimat
gereği Osmanlı Bankası imtiyaz meselesi konusunda banka yetkilileri ile 9 Mart 1933
tarihinde görüĢmelere baĢlamıĢtı. GörüĢmelerin sonunda da Osmanlı Bankası
imtiyazının 1952 senesine kadar uzatılması konusunda bir uzlaĢma sağlanmıĢtı.380
Ayrıca, Fransız yetkililerin isteği üzerine Türkiye ile Fransa arasında yeni bir ticaret
antlaĢması yapılması hususunda bir toplantı yapmıĢ, bu konuda da bir rapor
hazırlamıĢtı.381
Bu arada yeni borç antlaĢmasının imzası alacaklı devletlerin yıllık taksitlerin
ödeneceği paranın seçimi konusunda yaĢadıkları tereddütten dolayı uzamıĢtı. Çünkü
prensip antlaĢmasında taksitlerin dolar veya Fransız Frangı olarak ödemesi Ģart
konulmuĢ, fakat doların değerinin düĢmesi alacaklı devletleri tereddüte sevk edince
imza olayı gecikmiĢti.382 Ama doların değerinin yükselmesi üzerine sorun giderilmiĢ,383
22 Nisan 1933 tarihinde yeni borçlar antlaĢması imzalanmıĢtı.384
AntlaĢma ile Fenerler avanslarını kapsamayan 107.500.000 altın Türk liralık
borç, Fenerler avanslarından doğan borçlar da dahil olmak üzere toplam 8.500.000 altın
Türk lirasına indirilmiĢti. 1.600.000 ile 3.400.000 altın lira arasında değiĢen yıllık
taksitler ileride hiç artmamak Ģartı ve tüm masraflarda dahil olmak üzere 700.000 altın
Türk lirasına düĢürülmüĢtü. 660.000 anapara, 40.000‟ni masraf ücreti olarak alacaklı
devletlere ödenecek 700.000 liralık yıllık taksit, altın olarak değil altın miktarına denk
gelecek Fransız Frangı veya Düyun-ı Umumiye Meclisi‟nin gerekli gördüğü zaman
seçeceği baĢka bir para birimi ile ödenecekti. Ayrıca taksitlerin tam olarak ödenmesine
6 yıllık bir süreden sonra baĢlanacaktı. Bu süre zarfında hazine birinci yıl için 560.000,
ikinci yıl için 585.000, üçüncü yıl için 610.000, dördüncü yıl için 635.000, beĢinci yıl
için 660.000, altıncı yıl için de 685.000 altın lira ödemekle yükümlü olacaktı. Borçların
tamamı da 90 yılda değil 50 yıl içerisinde bitirilecekti.385
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Paris borç görüĢmelerinin ne kadar zorlu geçtiğini Feridun Cemal Bey
hatıralarında Ģu Ģekilde anlatmaktadır:
„„Hükümetimiz, Osmanlı İmparatorluğu'nun borçlarını ödemeyi, kendine
karşı, millete karşı bir görev bildi. Borcumuzun miktarını ve ödeme şartlarını
tespit etmek için Alacaklı Devletler ile hükümetimiz arasında o zamanki Paris
büyükelçimiz Fethi (Okyar) aracılığı ile yapılan görüşmeler neticesinde bir
sözleşme imzalanmıştı. Ancak bu sözleşmenin memleketimize kaldıramayacağı
ağırlıkta bir mali yük getirdiği kısa zamanda anlaşıldı. Bunun üzerine,
alacaklılarla, mali gücümüzle oranlı yeni bir anlaşma imzalanması, ihtiyaç ve
arzusu belirmişti. Bu işi idareye eski Maliye Bakanı Saraçoğlu memur edildi.
Alacaklı devlet temsilcileri Ankara'ya gelerek, yürürlükteki sözleşmenin devamı
hususunda ısrar ettiler. Saraçoğlu, beni Dışişleri Bakanlığından isteyerek,
tartışmalarda hazır bulundurdu. İki taraf görüşlerinde ısrar edince, müzakerelere,
ileride, Paris'te devam edileceği tarzında, uluslararası mali çevrelerde itibarımızı
fena etkileyecek kopma teriminden kaçınan bir bildiri hazırlanması
kararlaştırıldı. Bunun yazılışında Saraçoğlu, bir antlaşma müzakeresi terimini
kullanıyor, karşı taraf bundan şiddetle kaçınıyordu. Bir aralık iki tarafı da
dinledikten sonra, ben yeni bir formül hazırladım. Bunda, karşı tarafı ürkütmeden
bizim arzumuzu kapsayan bir kelime oyunu kullanmıştım. Tabii ki karşı taraf bu
tuzağı anlarsa formül düşecekti. Saraçoğlu, kâğıdımı aldı ve ilgisiz bir tarzda
"Arkadaşım bir metin hazırlamış, bir defa görün" diye kendilerine uzattı.
Şaşılacak şey! Alacaklılar bu metni kabul ettiler ve ayrıldılar. Saraçoğlu'nun
sevincine diyecek yoktu. Biraz sonra, kendisi ile birlikte, heyeti geçirmek için
istasyona gittik. Orada heyet başkanı Mr. Barde bana tebessüm ederek, "genç
dostum hiç belli etmeden bizi kafese koydunuz." dedi. Alacaklılar müzakereden
Ankara Palas'a dönünce, formülü tekrar okumuşlar ve inceliğin farkına
varmışlar. Bu suretle müzakerelere yeni bir görüşle başlamak üzere, Saraçoğlu
için Paris yolu açılıyordu. Nurullah (Sümer) ile birlikte Paris'te müzakerelere
başladılar. Bir ara Saraçoğlu, Ankara'ya gelerek tartışmaların safhaları hakkında
hükümete açıklamada bulundu. Paris'e giderken beni de beraberinde götürdü.
Müzakereleri Düyun-ı Umumiye İdare Meclisi başkanı ve Fransız Dayinler Vekili
M. Desclosieres ile baş başa yürütüyorlardı. Bu çetin mali konuda şefimizin zekâ,
vukuf, kavrayış, seziş ve müzakere yeteneğine hayran olmamaya imkân yoktu. Bir
müddet sonra Saraçoğlu, Ankara'ya kısa bir süre için giderken, yeni anlaşmanın
karşı taraf temsilcileri ile kaleme alınması görevini bize bıraktı. Çok çetin olan bu
işi, heyet başkanımıza layık olmak gayreti içinde, canla başla takip ettik.
Saraçoğlu'nun geldiğinde anlaşma metni hazır, fakat onun müdahalesini bekleyen
iki üç gayet önemli nokta vardı. O kadar önemli ki müzakerenin başarıya
ulaşması o konuların tatmin edici tarzda halline bağlı idi. Saraçoğlu, İdare
Meclisine meselenin tarihçesini özetleyen, karşılıklı görüşleri hatırlatan ve kendi
tezimizi kuvvetle savunan bir mektup yazmamı emretti. Her şey bu mektuba bağlı
idi. Meclis, Türk görüşünü kabul etti ve müzakere başarı ile sona erdi.‟‟386
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Saraçoğlu borçlar meselesinin çözüme kavuĢturulmasından sonra Paris‟te
kalarak Osmanlı Bankası yetkilileriyle görüĢmelere devam etmiĢti. GörüĢmelerde
Osmanlı Bankası‟nın hazineye açtığı kredi miktarının 800.000 Ġngiliz lirasından
2.500.000 Ġngiliz lirasına çıkarılmasını sağlamıĢtı.387 GörüĢmeler bittikten sonra da 18
Mayıs 1933 tarihinde Türkiye‟ye dönmüĢtü.388

Saraçoğlu‟nun imzaladığı borç

anlaĢması 28 Mayıs günü TBMM‟de oy birliği kabul edilmiĢ, kendisine de
çalıĢmalarından dolayı teĢekkür edilmiĢti.389

2.6.ADLĠYE BAKANLIĞI DÖNEMĠ
2.6.1.Birinci Adliye Bakanlığı Dönemi
Adiye Bakanı Yusuf Kemal Bey, temyiz mahkemesi ile ilgili bir tasarı
hazırlamıĢ, bunu da görüĢülmesi için TBMM‟ye sunmuĢtu. Fakat BaĢbakanlık, tasarıyı
meclisten geri alınca Yusuf Kemal Bey buna içerleyerek390 görevinden istifa etmiĢ,
yerine 23 Mayıs 1933 tarihinde Saraçoğlu atanmıĢtı.391 Böylece Saraçoğlu‟nun Birinci
Adliye Bakanlığı görevi baĢlamıĢ, görevini de 1 Mart 1935 tarihine kadar sürdürmüĢtü.
Saraçoğlu, göreve baĢlar baĢlamaz adli makamlara iĢe baĢladığına dair bir
genelge göndermiĢti. Genelgede, Adliye Bakanlığı görevini kabul etmesinde en büyük
dayanak noktasının kendisine bu görevi layık görenlerin itimatları ile mesai yapacağı
arkadaĢlarının yapacağı yardımlar olduğunu söylemiĢti. Bugünkü inkılap rejiminin
samimi bekçileri olarak gördüğü adliye çalıĢanlarına, inkılabın sağ ve sorunsuz bir
Ģekilde yaĢaması için büyük görevler düĢtüğünü belirtmiĢti. Cumhuriyet adliyesi Türk
vatandaĢlarına ileri bir cemiyetin faydalarını ve mevcut haklarını öğreterek adaleti
doğru bir Ģekilde sağlamalıdır demiĢti. Türk adliyecileriyle çalıĢmanın kendisi için
büyük bir gurur olduğunu dile getirmiĢti.392
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Saraçoğlu, bakanlık görevini niçin kabul ettiğini dile getirirken aynı tarihlerde
Aksaray Milletvekili Süreyya Bey, kendisinden adli iĢler konusunda beklentiler baĢlıklı
bir makale kaleme almıĢtı. Makaleye; „„Büyük Türk ihtilal ve inkılabının her safhasında
bütün hareketlerin içinde bulunmuş, yüksek tecrübeli ve çok genç ruhlu bir arkadaşımız,
adliyede yapılacak yeni değişikliklerin arifesinde iş başına gelmiştir.‟‟ cümlesi ile
baĢlamıĢtı. Saraçoğlu‟ndan mahkemelerin düzenlenmesi kanununu gözden geçirip
mahkemeleri ona göre kurmasını, ceza hukuku usulü muhakemeleri kanununu
memleket ve devlet için uygun bir hale getirmesi istemiĢti. VatandaĢlar arasında ayrım
yapmamasını, yapılacak düzenlemelerin mevcut düzeni bozmayan ve onu daha ileri
götüren bir tarzda olmasına dikkat etmesi tavsiye etmiĢti. Doğrudan doğruya bakanlığa
bağlı olan teftiĢ iĢini de daha faydalı bir Ģekle sokması gerektiğini söylemiĢti.393
Saraçoğlu‟nun Birinci Adliye Bakanlığı döneminde meydana gelen geliĢmeler Ģunlardı.

2.6.1.1.Osmanlı Bankası Ġle AntlaĢma Ġmzalanması
Saraçoğlu‟nun göreve baĢladıktan sonra ilk icraatı daha önce baĢlamıĢ olan
Osmanlı Bankası ile yürütülen müzakerelere devam etmek olmuĢtur.394 Bankanın
bundan sonraki konumuna açıklık getirmek amacı yapılan, 3 gün boyunca süren
müzakerelerin sonucunda Osmanlı Bankası ile 6 Haziran 1933 tarihinde bir antlaĢma
imzalanmıĢtır.395 AntlaĢma ile Osmanlı Bankasının imtiyaz süresinin 1952 senesine
kadar uzatılması kabul edilirken merkez bankası gibi iĢlem görebilir maddesi
kaldırılarak bankanın Türkiye‟de faaliyet gösteren diğer ticari bankalarla aynı konuma
getirilmesi sağlanmıĢtır. Bunun dıĢında bankanın Türkiye‟deki hususi iĢleri için kendi
sermayesinden 1.000.000 sterlin tahsis edeceği belirtilmiĢtir. Türkiye‟deki Ģube sayısı
30 olarak belirlenmiĢ, sayının 30‟dan aĢağı indirilmeyeceğine de vurgu yapılmıĢtır.
Bankanın idaresinde 3 Türk üye bulunur maddesi değiĢtirilmemiĢtir. Vergiler
konusunda da Osmanlı Bankası‟nın Türkiye‟de kazanç vergisinin dıĢında posta ve
telgraf ücretleri ile mahalli idarelere ait vergileri vermesi kabul edilmiĢtir. Ayrıca
bankanın Türkiye‟de mevcut kurum ve kanunlara tabi olacağı, verilen kararlara uyacağı
393
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belirtilmiĢtir. Son madde olarak da banka ile hükümet arasındaki anlaĢmanın bundan
ibaret olduğu, önceki maddelerin geçersiz olduğu belirtilmiĢtir. Bu arada meclis‟te niçin
banka hala Osmanlı Bankası ismini kullanıyor diye bir soru sorulunca Saraçoğlu, Ģu
açıklamayı yapmıĢtır: „„Osmanlı Bankası emin olabilirsiniz ki bu ismin sevdalısı
değildir. Onun sadece âşık olduğu bir şey vardır o da memlekette çalışmak ve para
kazanmak. Nihayet her hangi bir isim bunun yerine geçmemişse bu, o ismi bulmakta
sıkıntı çekildiği içindir.‟‟ Saraçoğlu‟ndan sonra kürsüye gelen Ġsmet PaĢa, „„Biz
memlekette dürüst ve iyi niyetle çalışacak bankaların var olmasını, pazar kazanmasını
ve büyümesini arzu ederiz. Böyle çalışan Osmanlı Bankası memlekete çok faydalı
olabilir‟‟ demiĢ, Saraçoğlu‟nu da yaptığı çalıĢmalar dolayısıyla tebrik etmiĢtir. 396

2.6.1.2.Genel Af Kanunu’nun Çıkarılması
Cumhuriyetin onuncu yılı olması sebebiyle hükümet kısa zamanda aldığı yolu
göstermek, rejimin kendine olan güvenini kanıtlamak ve çeĢitli cezalara çarptırılmıĢ
mahkûmları halk arasına katarak onları kazanmak için genel bir af çıkartmak istemiĢtir.
Af konusunda en çok merak edilen affın kapsamı ile siyasi mahkûmlar ve tutukluların
durumunun ne olacağıdır. Bu durumu sorunsuz bir Ģekilde çözmek isteyen Saraçoğlu,
bunun için ilk önce BaĢbakan Ġsmet PaĢa ile görüĢerek fikir alıĢ veriĢinde
bulunmuĢtur.397 Daha sonrada kanun tasarısına son Ģeklini vererek hükümete
sunmuĢtur.398 Hazırlanan tasarıda da Ġstiklal Mahkemeleri tarafından mahkûm edilen
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Ġzmir Suikastı mahkûmlarının cezalarının
tamamen affedileceği belirtmiĢtir. Basın suçları hakkında da takibat yapılmayacak,
alınan cezalar çektirilmeyecektir. Hilafetin kaldırılması ve Osmanlı hanedanının yurt
dıĢına çıkarılmasına dair olan 431 sayılı kanundaki Ģahıslar ile Lozan AntlaĢmasıyla
belirlenmiĢ olan 150 kiĢi affın dıĢında kalacaktır. Bu Ģekilde hazırlanan tasarı daha
sonra TBMM tarafından 18 Kasım 1933 tarihinde kabul edilmiĢtir.399
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Kanunun kabulünden sonra Saraçoğlu, yüksek ateĢ ve halsizlik dolayısıyla
iĢlerine bir müddet ara vermiĢ, tedavi için Ġstanbul‟a gelmiĢti.400 Ġstanbul‟da doktorlar
yüksek ateĢin diĢlerinin altında oluĢan bir iltihaptan kaynaklandığını söyleyerek alt
diĢlerini çıkarmıĢlardı. Yüksek ateĢ geçmeyince Saraçoğlu, tedavi için Viyana‟ya
gitmiĢti. Burada da hastalığı ile bazı araĢtırmalar yapılmıĢ, yüksek ateĢin kaynağı olarak
bademciklerin ĢiĢmesi gösterilmiĢ ve bademcikleri alınmıĢtı. Ancak yüksek ateĢ yine
düĢmemiĢti. Doktorlar yüksek ateĢin düĢmesi için 15 gün kadar beklemek gerekir
deyince Saraçoğlu, bu süre zarfında diĢlerini tedavi ettirmek için diĢ doktoruna gitmiĢti.
Doktor, Saraçoğlu‟nun diĢlerinin filmini çekince diĢ etlerinin arasında iltihap olduğunu
fark etmiĢ, yüksek ateĢin buradaki iltihaptan kaynaklandığını söylemiĢti. Ġltihabı
temizlendikten sonra da Saraçoğlu‟nun ateĢi düĢmüĢ, birkaç gün içinde tam olarak
sağlığına kavuĢmuĢtu.401 Tedavisi bittikten sonra Türkiye‟ye gelen Saraçoğlu, ilk iĢ
olarak Adliye müfettiĢleri ile görüĢmüĢ, Adliye sarayı yangını,402 yangından adli
iĢlerinin ne kadar etkilendiği, vaziyetin düzelmesi için ne gibi tedbirler alındığı
hakkında bilgi istemiĢtir.403 Daha sonra da Ankara‟ya hareket etmiĢtir.404

2.6.1.3.Fenerbahçe Kulüp BaĢkanlığı
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Saraçoğlu her fırsatta Fenerbahçe‟ye
yardımcı olmak için uğraĢmıĢtı. Hatta Fenerbahçe için özel bir yasa çıkartarak ilk önce
Fenerbahçe‟nin Ģu an kullandığı stadı kiralamasını,405 daha sonra da kiralanan stadın
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden satın alınarak Fenerbahçe‟ye satılmasını
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Cumhuriyet, 18 TeĢrinisani 1933.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Cumhuriyet, 11 Kanunusani 1934; Cumhuriyet, 3 ġubat 1934.
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Ġstanbul Adliye Sarayı yangını için bkz. Hakimiyet-i Milliye, 4 Birincikanun 1933.
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Cumhuriyet, 3 ġubat 1934.
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Hakimiyet-i Milliye, 4 ġubat 1934.
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1921 yılında RaĢit Aydınoğlu Bey, Ġttihat Spor kulübünü kurmuĢtu. Pek güçlü olmayan kulübün en önemli özelliği
bugünkü Fenerbahçe stadına sahip olmasıydı. Fenerbahçeliler sık sık RaĢit Bey‟e gidip stadı Fenerbahçe‟ye satmasını
istiyor ama bu istekleri kabul edilmiyordu. Bunun üzerine Fenerbahçeli yöneticiler, o tarihte Maliye Bakanlığı
görevinde bulunan ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Saraçoğlu‟na baĢvurarak stadı satın almak istediklerini
bildirmiĢlerdi. Ancak satın almak için karĢı tarafın onayı gerekiyordu ama karĢı tarafın böyle bir onay vermeye hiç
niyeti yoktu. Bunun farkında olan Saraçoğlu çıkardığı yasa (aynı semtte bulunan iki kulüpten taraftar sayısı az olan
kulüp kapatılacaktır) ile Ġttihat Spor kulübünün kapanmasını, sahasının da Milli Emlak idaresinin yönetimine
bağlanmasını sağlamıĢtı. 1929 yılında Fenerbahçe sahayı Milli Emlak idaresinden kiralamıĢ, adını da değiĢtirerek
Fenerbahçe stadı yapmıĢtı. Bkz. Şükrü Saraçoğlu ve Dönemi Hakkında Çıkan Yazılardan Bazıları, I, drl. Yılmaz
Saraçoğlu, Ġstanbul 2000, s.171-178.
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sağlamıĢtı.406 Adliye Bakanlığı döneminde Fenerbahçe için yine büyük bir fedakârlık
yaparak kulübü kapatılmaktan kurtararak baĢına geçmiĢti. Bu süreç Ģu Ģekilde
geliĢmiĢtir.
29 ġubat 1934 tarihinde Taksim stadında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe
maçında futbolcular arasında kavga çıkmıĢtı. Kavgaya taraftarlar ve yöneticilerde
karĢısınca olay büyümüĢ, karakolda sonuçlanmıĢtı. Olaylar nedeniyle Ġstanbul Bölgesi
Futbol Komitesi Fenerbahçe‟den 9 futbolcuya, Galatasaray'dan 8 futbolcuya 2 ayla
ebedi boykot arasında değiĢen ağır cezalar vermiĢti. Fenerbahçe buna itiraz ederek
Futbol Komitesinden cezaların kaldırılmasını istemiĢti. Ġstekleri kabul edilmeyince de
bir üst kuruma baĢvurarak haksız gördükleri bu kararın kaldırılmasını istemiĢ, gerekirse
haklarını mahkemede arayacaklarını söylemiĢlerdi. Fenerbahçe'nin yaptığı giriĢim
Futbol Heyeti yöneticilerini kızdırmıĢtı. Aynı zamanda Doğu Beyazıt milletvekili olan
Futbol Heyeti Genel Merkez ikinci BaĢkanı Halit Bey, Fenerbahçeli idareciler Hayri
Celal ve Cafer Bey hakkında ömür boyu boykot cezası verildiğini açıklamıĢ „„gerekirse
kulübü kapatır, stadı da elinizden alırız‟‟ demiĢti.407
Haberi duyan Saraçoğlu buna sinirlenmiĢ, hiç kimsenin Fenerbahçe‟yi
kapatamayacağını söyleyerek Fenerbahçe kulüp baĢkanını yanına çağırmıĢtı. Kendisine
„„Hemen İstanbul'daki evime uğrayınız. Size imzalı büyük boy bir resmimi verecekler.
Derhal bir olağanüstü kongre düzenleyip beni başkanlığa getiriniz,‟‟ demiĢti. Bunun
üzerine Fenerbahçe Kurucular Heyeti 16 Mart 1934 günü olağanüstü toplantı yapmıĢtı.
Toplantıda Saraçoğlu‟nun evinden alınan imzalı büyük boy fotoğrafı alkıĢlar arasında
salona asılmıĢtı. Kulübün baĢından geçen sıkıntılı dönemler kısaca anlatıldıktan sonra
da her sıkıntılı dönemde elinden gelen bütün gayreti gösteren, imkânlarını Fenerbahçe
için seferber eden Saraçoğlu‟nun baĢkanlığa seçilmesi teklif edilmiĢti. Teklifte oy birliği
ile kabul edilince Saraçoğlu‟nun 1950 tarihine kadar yürüteceği Fenerbahçe Spor
Kulübü BaĢkanlığı dönemi baĢlamıĢ oldu. Daha sonra Saraçoğlu'nun önerisiyle 3 kiĢilik
406

5 Haziran 1932 tarihinde Fenerbahçe kulübünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıĢ, kulüp içinde bulunan tüm
eĢyalar evraklarla beraber yanmıĢtı. Bu durum ülkede üzüntüye yol açmıĢ, hatta Fenerbahçe için yardım
kampanyaları düzenlenmiĢti. ĠĢte böyle bir dönemde Saraçoğlu, hükümet dıĢında olmasına rağmen, boĢ durmamıĢ,
toplanan yardım paralarını yararlı bir Ģekilde kullanmak için harekete geçmiĢti. Bunun için Maliye Bakanı ile
görüĢerek Fenerbahçe‟nin kiracısı olduğu sahayı Milli Emlak Umum Müdürlüğü'nden satın alınıp 1.000 ReĢat altını
karĢılığında Fenerbahçe‟ye satıĢını sağlamıĢtı. Böylece ilk kez bir kulüp kendi sahasına sahip olmuĢtu. Bkz. G.Hacir,
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yönetim kurulu 7 kiĢiye çıkarılmıĢ, boykotlu 2 yönetici yani Hayri Celal Bey ile Cafer
Bey'e de yönetim kuruluna alınmıĢtı. Böylece Saraçoğlu, Fenerbahçe'ye ağır cezalar
veren hatta daha da ileri giderek kapatılmasını teklif edenlere sert bir cevap vermiĢti.408

2.6.1.4.Ceza Kanunu’nun DeğiĢtirilmesi
Saraçoğlu, ceza kanununun, değiĢen Ģartlar ve toplum ihtiyaçlarını göz önüne
alındığında yetersiz kaldığını görmüĢ, bazı maddelerini değiĢtirmiĢti. Yeni kanuna göre
her ceza mahkemesinin bulunduğu yerde bir tutuklu evi yapılacak, ceza evlerinin nerede
bulunacağına Adliye Bakanlığı karar verecekti. Tutuklu evlerinde hafif hapse mahkûm
olanlar ile 2 seneden az cezaya çarptırılanlar bulunacaktı. 18 yaĢından küçük
mahkûmlar için özel bölümler yapılacaktı. Ayrıca her ceza mahkemesi nezdinde ceza
evlerinden çıkanlara iĢ bulmak, kendilerine ve ailelerine yardım etmek üzere bir heyet
kurulacaktı. Ağır cezalılardan cezasının dörtte üçünü çekenler ile müebbet hapse
çarptırılanlardan cezasının 20 senesini sorunsuz bir Ģekilde geçirmiĢ olanlar hakkında
tahliye kararları verilebilecekti. YaĢları 15-18 arasında olan suçlular için ölüm ve
müebbet hapis cezası yerine 15 seneden 20 seneye kadar hapis cezası verilecekti.409
Adli iĢler konusunda bu çalıĢmaları yapan Saraçoğlu‟na, baĢka bir görev daha
verilmiĢti. Görevi Ġzmir tren hattının satın alınmasıydı. Çünkü hatta meydana gelen
zararlardan dolayı hükümet tazminat ödüyordu. Hükümet bir daha böyle bir sorun
yaĢamamak için hattın satın alınmasına karar vermiĢ, bu iĢ için Saraçoğlu‟nu
görevlendirmiĢti.410 GörüĢmeleri olumlu bir Ģekilde sonlandıran Saraçoğlu, hattın
hükümet tarafından 162.000.000 frank karĢılığında satın almasını sağlamıĢ, kendisine
de çalıĢmalarından dolayı meclis tarafından teĢekkür edilmiĢti.411
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2.6.1.5.Hâkimler Kanunu’nun DeğiĢtirilmesi
Saraçoğlu, adli iĢleri modern bir seviyeye getirmek için Hâkimler Kanunu‟nda
bazı değiĢiklikler yapmıĢtı. Çünkü ġeriyye Mahkemeleri kaldırılıp Medeni Kanun kabul
edildiği halde kanunları uygulayacak olan hâkimlerin yetiĢtirilmesine yönelik ciddi bir
çalıĢma yapılmamıĢtı. Mevcut Ģartların değiĢtiği bir zamanda kanunları uygulayan
hâkimlerin bilgisinin aynı kalmasını doğru değildi, hâkimlerin kendilerini sürekli olarak
geliĢtirmesi gerekiyordu. Bu nedenle Saraçoğlu, yaklaĢık 3 aylık bir çalıĢmadan sonra412
yeni bir hâkimler kanununu hazırlamıĢtı. 2 Temmuz 1934 tarihinde kabul edilen
kanunla da hâkim adaylarının gerek staj devresinde gerekse görevde yükselmelerde
belli sınavlara tabi tutulması, sınavları geçtiği takdirde mesleğe dahil olması ve bir üst
makama atanması kabul edilmiĢti.413
Meclisin tatile girmesiyle birlikte dinlenmek için ÖdemiĢ‟e giden414 Saraçoğlu,
burada boĢ durmayarak Rıhtım ġirketi‟nin satın alınması konusunda görev almıĢtı.415
Bu kapsamda Rıhtım ġirketi Müdürü M.GanoĢ ile görüĢmüĢ, aradaki pürüzleri
gidererek416 Rıhtım ġirketinin hükümet tarafından satın alınmasını sağlamıĢtı. Daha
sonra Ġstanbul‟a gelen Saraçoğlu basına yaptığı açıklamada, Ġstanbul‟a ve memleketin
önemli yerlerine yeni adliye sarayları yapılacağını, bundan sonra mahkûmların ıslahına
önem vereceğini, yeni bir avukatlar kanunu hazırlandığını, adli iĢlerin birikmesine engel
olmak için çalıĢmalar yapıldığını söylemiĢti.417
Yapacağı iĢleri bu Ģekilde sıralayan Saraçoğlu, TBMM‟nin 5 Aralık 1934
tarihinde seçimlerin yenilenmesine karar vermesi418 üzerine seçim çalıĢmalarına ağırlık
vermiĢti. 8 ġubat 1935 tarihinde yapılan seçimlerde 1.155 oy alarak yeniden Ġzmir
milletvekili seçilmiĢti.419 Seçimlerden sonra hükümet, 1 Mart 1935 tarihinde istifa
etmiĢ, böylece Saraçoğlu‟nun Birinci Adliye Bakanlığı dönemi sona ermiĢtir.420
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2.6.2. Ġkinci Adliye Bakanlığı Dönemi
Mustafa Kemal, hükümet istifa ettikten sonra kabineyi kurma görevini Ġsmet
Ġnönü‟ye vermiĢ, oda yeni kabinesinde büyük bir değiĢiklik yapmayarak Adliye
Bakanlığı görevine tekrar Saraçoğlu‟nu getirmiĢti.421 Böylece Saraçoğlu‟nun 25 Ekim
1937 tarihine kadar sürecek olan Ġkinci Adliye Bakanlığı dönemi baĢlamıĢ oldu. Bu
dönemde meydana gelen geliĢmeler Ģunlardı.

2.6.2.1.Cürmü MeĢhud Kanunu’nun Çıkarılması
Saraçoğlu, bu dönem adliyenin düzenli çalıĢması ve iĢlerin daha hızlı
sonuçlandırılması için çalıĢma yürütmüĢ, bunu da beyanatlarında sık sık dile
getirmiĢti.422 Bu kapsamda ilk yaptığı Ģey Cürmü MeĢhud (suçüstü) Kanunu çıkartmak
olmuĢtu. YaklaĢık 6 aylık bir çalıĢmanın sonunda hazırlanan, 8 Haziran 1936 tarihinde
kabul edilen kanun ile cürmü meĢhud vakalarının diğer olaylardan ayrı bir sürece tabii
tutulması esas alınmıĢtı. Çünkü mevcut kanunlara göre suçun iĢlendiğine dair kesin
kanıtlar olsa da süreç zabıtanın, Ģüpheliyi ve onunla birlikte mağdur ve Ģahitleri alıp
bunları savcılığa göndermesi ile baĢlardı. Daha sonra burada ifadeler alınır, savcı bir
iddianame hazırlayarak bunu mahkemeye gönderirdi. Bundan sonra Ģüpheli, mağdur ve
bütün Ģahitler yeniden duruĢmaya çağrılırdı. ġahitlerden gelmeyen olursa onların
dinlenmesi için mahkeme baĢka bir güne ertelenirdi. Böylece daha ilk celsede karara
bağlanacak olan böyle davalar zabıta, savcılık ve mahkemeyi aylarca iĢgal ederek
uzayıp giderdi. Kanun tasarısı böyle davaların gereksiz yere uzamasının önüne geçerek
davanın aynı günde veya en yakın celsede sonuca bağlanmasını esas almıĢtı. Çünkü
kanuna göre zabıta yakaladığı suçluyu ve delilleri derhal savcıya teslim edecekti.
Savcılığa teslim edilmiĢ olan suçlular yine aynı günde mahkemeye sevk edilerek
davanın aynı gün içinde karara bağlanması sağlanacaktı. Mahkeme kapalıysa savcı
mahkemeyi toplantıya davet edecekti. Savcı mahkemenin toplanmasını en fazla 24 saat
erteleyebilirdi. Davayı aynı günde bitirmek mecburiyetinde olan mahkeme davayı ilk
celsede karara bağlayamazsa en yakın celsede bağlamak zorundaydı. Böylece her dava
421
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aynı günde veya bunu takip eden ilk celsede mutlaka karara bağlanırken bunun da iki
yararı olacaktı. Birincisi suçlu en kısa zamanda hak ettiği cezayı bulacak, bu da diğer
insanlara ibret olacaktı. Ġkincisi tasarruf edilen zaman sayesinde zabıta ve adli kurumlar
ellerindeki diğer iĢleri daha sade daha hızlı bir Ģekilde sonuçlandıracaktı.423

2.6.2.2.Deniz Ticaret Kanunu’nun Çıkarılması
Saraçoğlu‟nun değiĢiklik yaptığı diğer bir kanun Deniz Ticaret Kanunu
olmuĢtu. Çünkü ticaret kanunu, kara ve deniz ticareti olmak üzere iki kısımdan oluĢuyor
ama bu kanunlar arasında uyum olmadığı için uygulamalarda sıkıntı yaĢanıyordu.
Ayrıca daha önce kara ticaret kanununda değiĢiklik yapılmasına rağmen deniz ticaret
kanununda

herhangi

bir

değiĢiklik

yapılmamıĢtı.

Bu

da

kanunlar

arasında

uyumsuzluğun artmasına ve ticaretin zarar görmesine neden olmuĢtu. Buna son vererek
gerekli düzenlemeleri yapmak isteyen Saraçoğlu, bunun için 6 kiĢiden oluĢan bir
komisyon kurmuĢtu. Komisyona memlekete 7 yıl önce gelmiĢ olan deniz kanunun
Ģimdiye kadar geçirdiği aĢamaları inceleyerek uygulamalarda karĢılaĢılan sıkıntıları
ortaya çıkarma ve buna göre hangi noktaların yenileneceğini tespit etme görevi
vermiĢti. Bunu yaparken de devletin deniz ticaretindeki çıkarlarını göz önünde
bulundurmalarını istemiĢti.424
Yoğun temposu arasında, önemli günler ve haftalar dolayısıyla basına görüĢ
bildirmekten geri durmayan Saraçoğlu, Tasarruf Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada:
Cemiyetlerin geliĢmesinde tasarrufun önemli bir yeri olduğunu, iktisadi hayatın onunla
baĢladığını söylemiĢti. Yalnız tasarrufun nasıl yapıldığının çok önemli olduğunu sadece
para biriktirerek tasarruf sağlanamayacağını belirtmiĢti. Ayrıca tasarruf yapmak için
para biriktirmenin, harcamaları azaltmanın tüketim mallarının satıĢını azaltacağı için
üretimi durma noktasına getireceğini söylemiĢti. Tasarrufun üretimi azaltmak için değil
üretimi arttırmak için yapılması gerektiğini, bu sayede biriktirilen paranın iĢletilmesi ve
üretim araçlarına yatırılması sonucunda da ekonominin geliĢeceğini ifade etmiĢti.425
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Bu arada Saraçoğlu, TBMM‟de bütçe görüĢmeleri esnasında kendisinden
hâkim

ve

savcıların

maaĢlarının

yükseltilmesi

konusunda

ricada

bulunan

milletvekillerine böyle bir Ģeyin mümkün ve adaletli olmayacağını söylemiĢti. Çünkü
memurlar arasında bir ahenk ve dengenin olduğunu maaĢ artıĢının memurların hepsine
yapılması gerektiğini ifade etmiĢti. Suçların azaltılması konusunda Adliye Bakanlığının
bu anlamda direk değil de dolaylı bir etkiye sahip olduğunu belirtmiĢti. Çünkü adliyenin
görevinin suçlunun adliye getirilmesinden sonra baĢladığını, suçlunun bir daha suç
iĢlememesi için çalıĢmalar yaptığı söylemiĢti. Suç iĢleme oranının azaltılması için de
insanlara daha çocukken gerekli eğitim verilerek en baĢtan doğru yolun gösterilmesi
gerektiğini ifade etmiĢti. Mahkemelerin çalıĢma temposu hakkında da mahkemelerin
davaları kısa sürede sonlandırmak için yoğun bir Ģekilde çalıĢtıklarını söylemiĢ, adli
iĢlerin her geçen yıl biraz daha hızlandığına vurgu yapmıĢtı.426
Bütçe görüĢmeleri bittikten sonra Ġstanbul‟a gelen427 Saraçoğlu, adliyeleri teftiĢ
etmiĢti. Hâkimler ile görüĢmeler yaparak onların sıkıntılarını dinlemiĢ, zaman zaman da
davalara katılarak bazen suçlunun bazen de davacının sorgusunu kendisi yapmıĢ, onlara
nasihatler vermiĢti.428 Ayrıca adliyenin verimli çalıĢabilmesi için de memur izin ve
istifa iĢlemlerini yeniden düzenleyerek memurların izin kullanırken veya istifa ederken
adli iĢleri aksatmaması yönünde bir uygulama baĢlatmıĢtı. Yeni uygulamaya göre
memurların yıllık izni bir ayı geçmeyecek, izinler adli iĢleri aksatmayacak Ģekilde
ayarlanacaktı. Memurlar yıllık izninin dıĢında ancak hasta olur ve hastalığını tam
teĢekküllü bir hastaneden rapor alarak kanıtlarsa izin kullanacaktı. Ayrıca vazifeden
ayrılan bir memur yerine baĢka biri tayin edilene kadar iĢine devam edecekti.429
Ġstanbul‟daki temaslarını tamamladıktan sonra dinlenmek için Ġzmir‟e giden
Saraçoğlu, gazetecilere bundan sonra yapılacak çalıĢmalar hakkında vermiĢ olduğu
beyanatta: Ġlk amacının çocuk ıslahhaneleri kurmak olduğunu söylemiĢti. Çünkü
çocukların hapishanelerde iyi muamele görmediğini, sıkıntı yaĢadığını, hem çocukların
durumlarını iyileĢtirmek hem de onları ıslah ederek birer sanat ustası haline getirmek
için bütün suçlu çocukların Türkiye‟nin birkaç yerinde toplanacağını belirtmiĢti. Bunun
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dıĢında çok düĢük maliyetler ile yeni ıslahhaneler açılacağını söylemiĢti. Ayrıca
cezaevlerinin yapısının da değiĢeceğini, cezaevlerinin mahkûmları barındıran ve
doyuran bir yer değil her mahkûmun yediğini kazandığı bir yer olacağını ifade etmiĢti.
Bunun için yeni tarzda hapishaneler kurulacağını, devlet fabrikalarının yanı baĢlarında
mahkûmlar için iĢçi lojmanı yapılacağını, kurulacak yeni hapishanelerin yapımında
mahkûmların kullanılacağını dile getirmiĢti. Son olarak da yeni bir ceza kanunu
hazırlanacağını, evlenmeyi kolaylaĢtırmak için Medeni Kanunda bazı değiĢiklikler
yapılacağını söylemiĢti.430 Saraçoğlu, bu projelerle uğraĢırken Ġsmet Ġnönü‟nün Mustafa
Kemal‟in isteği üzerine 25 Ekim 1937 tarihinde istifa etmesiyle431 hükümet düĢmüĢ,
böylece Saraçoğlu‟nun Adliye Bakanlığı görevi de sona ermiĢti.432

2.6.3.Üçüncü Adliye Bakanlığı Dönemi
Ġsmet Ġnönü‟nün istifasından sonra Mustafa Kemal, hükümeti kurma görevini
Ġsmet Ġnönü Hükümetinde Ġktisat Bakanlığı görevinde bulunan, Saraçoğlu‟nun da
arasının iyi olmadığı Celal Bayar‟a vermiĢti. Bu ikilinin eskilere dayanan dostluğu
Merkez Bankasının, ĠĢ Bankasına bağlanma görüĢmeleri sırasında bozulmuĢtu. Çünkü
Merkez Bankasının kuruluĢ sürecinde ĠĢ Bankası Genel Müdürü olan Celal Bayar,
Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Saraçoğlu‟nun kapısını çaldığında beklediği ilgiyi
görememiĢ ve bunu unutmamıĢtı. Ayrıca Ġsmet Ġnönü ile yakınlığı dolayısıyla da ona
kabinede görev vermeye pek istekli değildi.433 Ama gerek eski hükümette değiĢiklik
yapmak istememesi gerekse Mustafa Kemal‟in etkisi ile Saraçoğlu‟na görev vermiĢti.
Çünkü Mustafa Kemal, bakanlar ile tek tek görüĢmüĢ onlardan Celal Bayar ile uyum
içinde çalıĢıp çalıĢmayacaklarını sormuĢtu. Saraçoğlu da bu soruya olumlu cevap
verince434 yeni hükümette de Adliye Bakanlığı görevi ona verilmiĢti. Böylece
Saraçoğlu‟nun 12 Kasım 1938 tarihine kadar sürecek olan Üçüncü Adliye Bakanlığı
dönemi baĢlamıĢ oldu.435 Bu dönemde meydana gelen geliĢmeler Ģunlardı.
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2.6.3.1.Ankara Hapishanesi Ziyareti
Saraçoğlu, Üçüncü Adliye Bakanlığı döneminde önceliği hapishaneler ve
mahkûmlara vermiĢti. Amacı mahkûmları meslek sahibi yaparak iyi bir vatandaĢ
olmalarını sağlamaktı. Bu nedenle ilk ziyaretini Ankara hapishanesine yapmıĢtı. Çünkü
hapishanede mahkûmlar tarafından idare edilen ve Saraçoğlu‟nun kendi eseri sayılacak
modern bir matbaa kurulmuĢtu. Kurulan bu matbaa, kısa zamanda değerli bir müessese
halini alınca Saraçoğlu, sevincini paylaĢmak için gazetecileri de yanına alarak
hapishaneye ziyarete gitmiĢti. Ziyaret esnasında da basın mensuplarına gerek
Zonguldak hapishanesi gerekse Edirne hapishanesindeki mahkûmların iĢlerini çok
sevdiğini, onlardan beklenilen iyi ahlaklı olma vasfını kısa zamanda kazandıklarını
söylemiĢti. Mahkûmların iĢ baĢına geçtikten sonra davranıĢlarının değiĢtiğini, küçük bir
hadise çıkınca mahkûm doğru söyler, ona sormalı gibi bir anlayıĢ oluĢtuğunu ifade
etmiĢti. Edirne Hapishanesinde jandarma olmadığını, hapishanenin mandırasından
kaçan hayvanları mahkûmların bulup getirdiğini oysa bu mahkûmların vakti ile hâkim
karĢısına hayvan hırsızlığı suçuyla çıkmıĢ olduğunu söylemiĢti. Tüm bunların
sonucunda da elinde olmadan kendisi ile gurur duyduğunu ifade ederek yaptığı iĢin ne
kadar yararlı olduğuna vurgu yapmıĢtı.436 Basın, ziyaret konusunda, mahkûmların
namuslu insanların temiz iĢçi hüviyetini kazanmak yolunda çok yol aldığının
görüldüğünü yazmıĢtı. Mahkûma iĢ vererek onun ahlakını düzeltme projesinin
hükümetin insana verdiği değer ile Türkiye‟deki adalet seviyesini göstermesi
bakımından son derece önemli olduğunu belirtmiĢti.437
Saraçoğlu, 7 Nisan 1938 tarihinde Balkan ekonomik konseyine katılmıĢ,
yaptığı açılıĢ konuĢmasında, endiĢe ve sorunların olduğu bir dünyada Balkanlı
müttefiklerin barıĢa hizmet için gösterdiği çabayı takdir etmiĢti. Aralarındaki iliĢkilerin
yalnız siyasi iliĢkilerle sınırlı kalmayıp ekonomik olarak da geliĢmesini arzu ettiğini
söylemiĢti.438 Konseyden sonra Ġstanbul adliyesine gelerek hâkimler ile görüĢmüĢtü.
Adli iĢler konusunda yaptığı açıklamada: MeĢhud suçlar kanununun uygulama alanını
geniĢletmek için hazırlanan kanun tasarısının meclise sevk edildiğini söylemiĢti. Ġcra
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iĢlemleri konusunda profesörlerden, bankalardan, ticaret odalarından, büyük müesseseler ile bu iĢle meĢgul hâkimlerden bilgi alındığını, icra iĢlemlerinin memleketin
ihtiyacına uygun bir Ģekilde düzenlenmesi sürecinin baĢladığını belirtmiĢti. Ayrıca,
Noterlik Kanunu‟nun adliye encümeninde incelenmesinin bittiğini, yakında meclise
sevk edileceğini açıklamıĢtı. Dünyanın büyük kısmında olduğu gibi Türkiye‟de de adli
tebligatın posta yoluyla yapılacağını, bunun için kanun tasarısı hazırlandığı ifade
etmiĢti.439 Adli iĢlerin son durumu hakkında TBMM‟de taptığı konuĢmada; bütün
mahkemelerde davaların hızlı bir Ģekilde sonuçlandırılması konusunda ilerleme
olduğunu, mahkeme kararlarına yapılan itirazların azaldığını, temyize devredilen
evrakın 20.000‟den 14.000‟ne indiğini söylemiĢti. Ayrıca Ġcra Kanunu üzerinde
çalıĢmaların devam ettiğini, hapishanelerin birer iĢ müessesi haline geldiğini, çocuk
ıslahhanelerini çoğaltılacağını, adam öldürme suçlarının süratle azaldığını belirtmiĢti,
Evlenme yaĢını iklimin Ģartlarına göre indiren bir kanun projesinin meclise takdim
edileceğini, Avukatlık ve Noterlik Kanunu projeleri üzerinde adliye encümeninin
tetkiklerin sona erdiğini açıklamıĢtı. Bunun dıĢında son 3 senede tutuklu ve mahkûm
sayıları arttığı için iĢ ve teĢkilat arasında bir ahenk kurulmaya çalıĢıldığını, Devlet
daireleri arasındaki anlaĢmazlıkları çözecek bir kanun projesi hazırlandığını ifade
etmiĢti. Adliye kâtipliğinin meslek haline getirileceğini, bu sene iki modern cezaevinin
kurulduğunu, Adliye Bakanlığı ile Ankara Hukuk Fakültesi binalarının temelinin
atıldığını söyleyerek adliyenin bütün safhalarında Cumhuriyet Hükümetine yaraĢır bir
halde ilerleme olduğuna emin olabilirsiniz, demiĢti.440

2.6.3.2.Noterlik, Türk Medeni Kanunu ve Avukatlık Kanunu
Saraçoğlu, bir aylık hazırlık sürecinden sonra Noterlik Kanunu ile Türk
Medeni Kanunu‟nun bazı maddelerini değiĢtirerek bunu meclise sunmuĢtu. Noterlik
Kanunu değiĢikliğinin nedeni adli ve ticari iĢleri kolaylaĢtırmak, kanunu günün
ihtiyaçlarına göre düzenleyip noterlik faaliyetlerini devletin kontrolü altına almaktı.441
Türk Medeni Kanunu‟nda evlenme yaĢını küçültüp adli iĢleri daha hızlı ve çabuk bir
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Ģekilde sonlandırmak için değiĢiklik yapılmıĢtı. Çünkü her yıl mecburi evlilik yaĢına
ulaĢmak için ortalama 60.000 yaĢ yükseltme davası mahkemelerde görülmekteydi.
Davaların peĢinde Ģahitlerle birlikte binlerce insan koĢmaktaydı. Saraçoğlu, buna son
vermek için diğer ülkelerdeki evlenme yaĢlarını inceletmiĢti. Evlenme yaĢının 14-16
arasında değiĢtiği görülünce de Türkiye için evlenme yaĢının erkeklerde en az 17,
kızlarda en az 15 olmasına karar vermiĢti. Bu doğrultuda hazırlanan kanun tasarısını da
meclise göndermiĢti. Tasarı esnasında bazı milletvekilleri evlenme yaĢına niye sağlık
encümeni karar vermiyor diye Saraçoğlu‟nu eleĢtirmiĢti. Saraçoğlu ise evlenecek
herkesin yaĢı ne olursa olsun, doktor muayenesinden geçtiğini lüzum görmesi halinde
de evliliğe izin verilmediğini söylemiĢ, buradaki amacın adli iĢleri hızlandırmak
olduğunu belirtmiĢti.442
Uzun süren bir çalıĢma443 ve müzakerelerden sonra kabul edilen Avukatlık
kanunun amacı avukatların daha iyi yetiĢmesini sağlamak, sadece adalete hizmet eden
ve Ģahsi menfaatlerden uzak bir yapıya kavuĢturmaktı. Bunun için avukatlara staj
mecburiyeti getirilmiĢ, Ģahsi menfaatler peĢinde koĢmaması için de ticaret,
komisyonculuk ve borsa gibi iĢleri yapmaları yasaklanmıĢtı. Ayrıca avukatlık mesleği
devletin kontrolü altına alınmıĢ, avukatların Adliye müfettiĢleri tarafından teftiĢ
edilmesine karar verilmiĢti.444

2.6.3.3.Af Kanunu’nun Çıkarılması
Hükümet, daha önce af kapsamına almadığı 150‟likler ile Ġstiklal Mahkemesi
mahkûmlarını ve bazı siyasi suçluları affetmeye hazırlanıyordu. Nedeni memlekete
kötülük yapmıĢ olanlara Cumhuriyet rejiminin kuvvetini ve istikrarını göstererek
bundan sonra böyle bir ihtimalin olmadığını ispat etmekti.445 Bu amaçla hazırlanan
kanun tasarısı hakkında açıklama yapan Saraçoğlu; kanunun 150‟likleri, Heyeti
Mahsusa‟nın mahkûm ettiği kiĢileri ve Ġstiklal Mahkemesi mahkûmlarını kapsadığını
söylemiĢti. Kanunla birinci grupta bulunan 150‟liklerin sıkı Ģartlar altında affedildiğini,
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ikinci gruptakilerin ufak tefek iĢlemlerden sonra normal vatandaĢların sahip olduğu
haklara kavuĢacağını, üçüncü gruptakilerin yıllardan beri hapishanelerde yatan ve
toplam 25 mahkûmdan ibaret olduğunu, bunların Ģimdiye kadar çektiği cezanın kâfi
görülerek kayıtsız Ģartsız affedileceğini belirtmiĢti. Ayrıca kanunun gereksiz yere bir
gurur gösterisi yapmak için hazırlanmadığını, tam tersine hesaplı, kitaplı ve ölçülü bir af
getirmek için hazırlandığını ifade etmiĢti. Bu arada bazı kesimler niçin bunlara af
getiriliyor diye sitem edince, Saraçoğlu, yeni Türk Devletinin, hükümetiyle halkıyla
dinamik bir devlet olduğunu, değiĢen Ģartlara göre davrandığını, yerinde ve zamanında
tedbir alan bir yapıda olduğu için de bunu gerek gördüğünü belirterek Ģunları
söylemiĢti:
„„ Biz aradan 20 sene geçtikten sonra meseleyi araştırırken gördük ki, o
günlerde doğmamış çocuklar bu suçla hiçbir alakaları olmadığı halde bu gün
memlekette hayata atılacak çağa gelmiş bulunuyorlar ve kendilerini bu ağır suçun
baskısı altında hissediyorlar. Bu çocuklar, şimdi babalarının hatasını tamir etmek
ve memlekete olan borçlarını ödeyebilmek için kendilerine fırsat verilmesini
istiyorlar. Esasen bir suçun masum birini etkilemesi hiçbir hukuk prensibine
uygun değildir. Hükümetimiz düşündü. Bu yapılan fenalıkların tamamı ile olduğu
gibi artık hatıralara ve tarihe mal edinmesini ve kanun damgasının kaldırılmasını
uygun buldu. Sanırım ki, bu hareket yürüyen dinamik bir devletin yapabileceği
şuurlu bir harekettir. Memlekette rahat dururlarsa oturmalarına müsaade etmek
ve çocuklarının da bu kanun damgasından kurtulmasını istedik. İkinci gruptakiler
ise yıllardan beri yanlış hareketlerinin cezasını görmüşlerdir. İstedik ki, bu
vatandaşlarımızda normal vatandaşlık hakkına sahip olsun. Üçüncü hedef olan
İstiklal Mahkemeleri mahkûmlarına gelince bunlar zamanında inkılap
hareketlerini hazmedememişlerdi. Cezaevinde geçirdikleri müddet zarfında
memleketin, inkılabın icaplarını hazmetmiş ve artık bu memleketin affına layık bir
seviyeye çıkmışlardır. Onlar da bu Af Kanunu içinde kayıtsız ve şartsız affolunan
kimse olarak dahil olsun istedik.‟‟446
Saraçoğlu, oylama esnasında milletvekillerinden bu kiĢilerin ailelerini ve
çocuklarını düĢünmelerini istemiĢ, büyük milletlerin ve büyük Ģeflerin cezalarında,
aflarında daima büyük olduğunu ifade ederek Türk milletinin affının da eserleri gibi
büyük olacağını söylemiĢti. Yapılan oylama sonucunda da kanun oy birliği ile kabul
edilmiĢti.447
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2.6.3.4.Ġmralı Hapishanesi Ziyareti
Saraçoğlu‟nun iĢçi mahkûmların durumlarını yakından görmek için ziyaret
ettiği ikinci hapishane Ġmralı Hapishanesiydi. Yanına adliye çalıĢanları ve gazetecileri
alarak hapishaneye giden Saraçoğlu, burada bir mahkûmun sürdüğü araba ile gezinti
yapmıĢ, mahkûmlarla sohbet etmiĢ, onlarla birlikte yemek yemiĢti.448 Daha sonra
gazetecilere hapishanelerle ilgili beklentisi ve Ġmralı Hapishanesinin kuruluĢ süreci
hakkında bilgi vermiĢti. Saraçoğlu‟na göre: Hapishaneler, mahkûmlar için bir ıslahevi
olmalı, mahkûmları iyi bir vatandaĢ haline getirmeliydi. Çünkü istisnalar hariç hiç
kimse suçu kendisine meslek edinmemiĢti. Oysa mevcut yapıda bunu sağlamak
mümkün değildi. Hapishaneler, mahkûmları ıslah etmediği gibi onların ruh hali
üzerinde olumsuz etki yapıyordu. Buna çare bulmak gerekiyordu. Bunun için
hapishanelerde inceleme yapılmıĢ, dünyadaki diğer hapishanelerdeki uygulamalar
araĢtırılmıĢ, hapishanelerin iç yüzünü görmek ve mahkûmların içinde bulunduğu ortamı
öğrenmek için mahkûm sıfatı ile memurlar hapishanede kalmıĢtı. Tüm bunların
sonucunda da mahkûmların hapis süresi boyunca çalıĢtırılmasına karar verilmiĢti.
Çünkü çalıĢmak mahkûmun ruh hali üzerinde olumlu tesir bırakıyordu. Bu kapsamda
hayata geçirilen projelerden birisi de Ġmralı Hapishanesi projesi olmuĢtu. Bunun için ilk
önce 25 mahkûm adaya getirilmiĢ, bunlar kendi imkânları ile barınacakları yerleri inĢa
etmiĢlerdi. Sonra mahkûmların sayısı giderek artmıĢ, 750‟ye kadar çıkmıĢtı. Önceleri
sadece tarım ile uğraĢan mahkûmlar daha sonra balıkçılık ve hayvancılık da yapmaya
baĢlamıĢlardı. Ayrıca mahkûmların baĢında sadece bir tane jandarma olup jandarmanın
görevi de adaya dıĢarıdan kimseyi sokmamaktı. Açıkçası burada mahkûmlar kendi
kendini idare ediyor, kaçmayı düĢünmüyorlardı. Çünkü hepsi dürüst ve uslu durduğu
takdirde cezasının azaltılacağını, hapisten erken çıkacağını biliyor, bu nedenle kaçmak
için çabalamıyordu. Mahkûmlara ödül olarak akĢamları yemekten sonra bir tane sigara
veriliyordu. Böylece onlara uslandıkça hayatlarının daha da güzelleĢeceği fikri
aĢılanmaya çalıĢılıyordu. Ayrıca Saraçoğlu, kadın mahkûmlar için de sanayi tesisleri
kurulacağını, kadınların Kayseri‟de bir fabrikada çalıĢtırılacağını, bu kapsamda
Sümerbank‟ın küçük bir fabrika vermeyi kabul ettiğini söylemiĢti. Bunun dıĢında
Zonguldak, Isparta ve Edirne‟de yeni kurulan hapishanelerden de çok iyi neticeler
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alındığı, bazen bir hapishaneden diğer hapishaneye jandarma olmadan mahkûmların
nakil edildiğini ifade etmiĢti. Edirne Hapishanesinde bulunan mahkûmların kendilerine
verilen açık arazide hayvanlara baktığını, arazinin dıĢına çıkmadıklarını birkaç hadise
dıĢında da hiç kimsenin kaçma teĢebbüsünün olmadığını söylemiĢti. Görüyorsunuz ki
yeni hapishanelerde mahkûma iyi insan ruhu yavaĢ yavaĢ aĢılanmaktadır, demiĢti.449
Ġmralı Hapishanesi gezintisinden sonra Ġstanbul Adliyesine gelen Saraçoğlu,
burada son dönem gündem konuları olan yeni Adliye Sarayı inĢaatı ve Cürmü MeĢhud
Kanunu‟nun ağır suçlara uygulanması hakkında açıklama yapmıĢtı. Açıklamasında
Adliye Sarayı inĢaatının, çalıĢma yapılacak bölgenin tarihi değerinin olması sebebi ile
durduğunu ama yapılacak incelemelerden sonra yeniden baĢlayacağını söylemiĢti.
Cürmü MeĢhud Kanunun ağır suçlara uygulanması sonucunda adliye mekanizmasındaki
iĢleyiĢinin hızlandığını, tahkikatların hızlı bir Ģekilde sonlandırıldığı belirtmiĢti. Suç
delilleri vaktinde toplanıp tam olarak mahkemeye sevk edildiği için sorgu hâkimlerinin
iĢlerinin hafiflediğini, diğer davaların tahkikatı için daha geniĢ bir zaman ve imkân
kaldığını söylemiĢti.450 Ġstanbul‟daki incelemelerini tamamladıktan sonra Ankara‟ya
dönerek çalıĢmalarına devam eden Saraçoğlu‟nun Üçüncü Adliye Bakanlığı dönemi,
Mustafa Kemal‟in ölümü üzerine Ġsmet Ġnönü‟nün CumhurbaĢkanı seçilmesi sonucu
hükümetin istifa etmesiyle 11 Kasım 1938 tarihinde sona ermiĢti.451
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III.BÖLÜM
DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI DÖNEMĠ

11 Kasım 1938 tarihinde Celal Bayar‟ın kurmuĢ olduğu onuncu hükümette ilk
defa DıĢiĢleri Bakanlığı görevine getirilen Saraçoğlu, görevine Refik Saydam'ın
kurduğu on birinci ve on ikinci hükümet ile kendisinin kurduğu on üçüncü hükümette
13 Ağustos 1942 tarihine kadar devam etmiĢtir. Kendisinin kurduğu on dördüncü
hükümette DıĢiĢleri Bakanlığı görevini 15 Haziran 1944 ile 13 Eylül 1944 tarihleri
arasında vekâleten yürütmüĢtür. Bu dönemde meydana gelen geliĢmeler Ģunlardır.

3.1. BĠRĠNCĠ DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI DÖNEMĠ
Mustafa

Kemal‟in

vefatından

sonra

TBMM

BaĢkanı,

Meclisi
452

CumhurbaĢkanlığı seçimi için 11 Kasım 1938 tarihinde toplantıya çağırmıĢtır.

Bunun

üzerine TBMM Genel Kurulu toplanmıĢ, oylamaya katılan 348 milletvekili oybirliği ile
Ġsmet Ġnönü‟yü CumhurbaĢkanı seçmiĢtir.453 Seçimden sonra Celal Bayar, kanun
gereğince hükümetin istifasını Ġsmet Ġnönü‟ye sunmuĢtur. Ġsmet Ġnönü, Celal Bayar‟ın
baĢbakan olduğu dönemde kendisine karĢı gösterdiği iyi niyeti ve Mustafa Kemal ile
arasını düzeltme çabalarını unutmayarak454 kendisine yeniden BaĢbakanlık görevini
vermiĢtir.455 Aynı gün hükümetini kuran Celal Bayar, bir önceki hükümette görev alan
ĠçiĢleri Bakanı ġükrü Kaya ile DıĢiĢleri Bakanı Tevfik RüĢtü Aras‟ın yer almadığı yeni
bir hükümet kurmuĢtur.456 Bu ikilinin yerine ĠçiĢleri Bakanlığı görevine Refik
Saydam‟ı, DıĢiĢleri Bakanlığı görevine de Saraçoğlu‟nu getirmiĢtir. Böylece Saraçoğlu,
zaman zaman vekâlet ettiği457 göreve artık asaleten atanmıĢtır.458
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hastalığı sırasında Ġsmet Ġnönü‟ye tavır almalarıydı. Bu değiĢim Ġsmet Ġnönü‟nün ilk siyasal tasfiyesiydi. (Bkz.
C.Koçak, a.g.e., I, s.147.)
457
Saraçoğlu‟nun, DıĢiĢleri Bakanlığı‟na vekâlet ettiği günler için bkz. Cumhuriyet, 14 Temmuz 1936; Cumhuriyet,
27 Ġkincikanun 1937; Cumhuriyet, 12 Mayıs 1937.
458
Cumhuriyet, 12 ĠkinciteĢrin 1938.
453

85

Bu süreç Ģu Ģekilde geliĢmiĢtir: Ġsmet Ġnönü, hükümet kurma görevini Celal
Bayar‟a verdikten sonra, kendisine DıĢiĢleri ve ĠçiĢleri Bakanlığı görevine kimleri
getireceğini sormuĢtur. Celal Bayar, ġükrü Kaya ile Tevfik RüĢtü Aras'ın Mustafa
Kemal‟in sağlığında görevlerini baĢarıyla yürüttüklerini, kendisinin de bu kiĢilerin
hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyerek görevlerine devam etmesini istemiĢtir.
Bunun üzerine Ġsmet Ġnönü, „„Bu iki dostunuz yerlerinde kalmazsa hükümet kurmayacak
mısınız?‟‟ diye sorunca Celal Bayar, bu iki bakanlık için Ġsmet Ġnönü‟nün seçim
yapmasını istemiĢtir. Ġsmet Ġnönü de ĠçiĢleri Bakanlığı‟na Refik Saydam'ın DıĢiĢleri
Bakanlığı‟na da Saraçoğlu‟nun getirilmesini önermiĢtir.459 Celal Bayar da bunu kabul
edince Saraçoğlu‟nun Birinci DıĢiĢleri Bakanlığı dönemi baĢlamıĢtır. Bu olayı Ġsmet
Ġnönü günlüğüne: „„İlk hükümet için İçişleri ve Dışişleri Bakanlarını değiştirmesini
Celal Bayar'a tavsiye ettim. Tereddüt ettikten sonra kabul etti.‟‟460 Ģeklinde not ederken,
Asım Us da hatıralarında özellikle Saraçoğlu‟nun bizzat Ġsmet Ġnönü'nün isteği ile
DıĢiĢleri Bakanlığı‟na getirildiğini dile getirmiĢtir.461 Cemal Kutay ise Tevfik RüĢtü
Aras'ın, Atatürk'ün ölümünden sonraki Celal Bayar Hükümetinde görevini muhafaza
edemeyip bu makama Saraçoğlu‟nun getirilmesini yeni CumhurbaĢkanı‟nın kendi ile
beraber yeni bir devir hazırlığı içinde oluĢunun ilk belirtilerinden biri olarak
yorumlamıĢtır.462
II.Dünya savaĢının yaklaĢtığı bir dönemde göreve gelen Saraçoğlu‟nun
izleyeceği dıĢ politika çok önemliydi. Çünkü Türkiye, Ģimdiye kadar Mustafa Kemal‟in
önderliğinde Avrupa'da baĢ gösteren buhranlar karĢısında. Lozan'dan beri takip etmiĢ
olduğu tarafsızlık siyasetinden ayrılmamıĢ, anlaĢmazlıklarda hiçbir tarafı tutmamıĢ,
Boğazlar üzerindeki haklı ve meĢru isteklerini ilgili devletlere müzakere yoluyla kabul
ettirmiĢti.463 Ama Mustafa Kemal‟in ölümüyle dıĢ politika bir boĢluğunun ortaya çıkma
ihtimali doğmuĢtu. Bunun farkında olan Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye‟nin
izleyeceği dıĢ siyasetin daha önceki dönemlerden farklı olmayacağını, mevcut yapının
korunacağını belirtmiĢti. DıĢ siyasette Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurulmasından bugüne
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kadar izlenen politikanın aynen devam ettirileceğini dile getirmiĢ, bu yönde bir politika
izleneceğini söylemiĢti.464 Bu kapsamda Atina ajansı muhabirini kabul ederek ona iki
ülke arasında imzalanan ittifak paktının öneminden ve paktın devamından
bahsetmiĢti.465 Saraçoğlu, Balkan ve Sadabat Paktları DıĢiĢleri Bakanlarına da birer
telgraf göndererek kendisinin yeni DıĢiĢleri Bakanı olarak dost ve müttefik memleket
hükümetlerini selamladığını, ilham kaynağı barıĢ olan dıĢ siyasetin direktiflerine bağlı
kalarak mevcut ve sadık dostlukların ilelebet devam etmesi için çalıĢacağını bildirmiĢti.
Ayrıca Tas ajansı muhabirine de Türk-Sovyet dostluğunun öneminden bahsederek
Türkiye‟nin dıĢ siyasetinin dostluk çerçevesinde devam edeceğine vurgu yapmıĢtı.466
Saraçoğlu, bu Ģekilde çalıĢmalar yaparken hükümette bazı sıkıntılar baĢ
göstermeye baĢlamıĢtır. Çünkü Ġsmet Ġnönü, kendisi baĢbakan iken sık sık eleĢtirdiği
BaĢbakana danıĢmadan bakan değiĢtirme davranıĢını, kendisi de yapmaya baĢlamıĢ,
Ġktisat, Eğitim ve Adalet Bakanlıklarında değiĢimler yaĢanmıĢtır.467 Bunun yanında
Ġsmet Ġnönü ile Celal Bayar arasında özellikle iktisadi konularda görüĢ ayrılığı vardır.468
Tüm bunlar yaĢanırken 1939 yılının ilk günlerinde meydana gelen König olayı ve bazı
yolsuzluklar da hükümeti zor durumda bırakmıĢtır. König olayı olarak adlandırılan olay
Milli Savunma Bakanı ile DıĢiĢleri Bakanı‟nın imza ve mühürleri taklit edilerek Türkiye
Cumhuriyeti adına Kanada‟dan uçak satın alınması, daha sonra da uçakların Ġspanya
Hükümeti‟ne satılmasına teĢebbüs edilmesi iken469 yolsuzluk olayı Ġmpeks ġirketi ile
Deniz Bank arasında meydana gelmiĢtir.470 SoruĢturma sırasında Milli Savunma Bakanı
Kazım Özalp, 17 Ocak 1939 tarihinde görevinden istifa etmiĢ,471 Celal Bayar tarafından
göreve getirilen Denizbank'ın yönetici kadrosu da tamamen tasfiye edilerek haklarında
soruĢturma açılmıĢtır.472 Bu arada Ġmpeks Ģirketinin kurucuları arasında bulunan
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BaĢbakan Celal Bayar'ın büyük oğlu Refii Bayar da Ģirketle ilgili soruĢturma nedeniyle
sorguya çekilmiĢ, ama suçsuz görülerek beraat etmiĢtir.473 Tüm bunların sonucunda da
Celal Bayar Hükümeti'nin otorite ve saygınlığı sarsılmıĢtır.
Hükümette bu sıkıntılar baĢ gösterirken Saraçoğlu, Mısır‟da ortaya çıkan
halifelik meselesi ile ilgilenmekte, bu konudaki görüĢlerini Ģu Ģekilde dile
getirmekteydi:
„„Mısır’da yaşanan olaylar gösteriyor ki tam manası ile bir hilafet ilan
edilmiş değildir. Türkiye, cumhuriyetçi ve laik bir devlettir, öyle de kalacaktır.
Sınırlarımız dışındaki topraklardaki devlet ve hükümet şekilleri ve bu şekiller
içinde dinin yer alması veya ayırt edilmesi bizi asla alakadar etmez. Biz Mısır’ın
genç hükümdarı ve Mısır halkının candan ve samimi dostuyuz. Bize göre hilafet
kurumu modası geçmiş, ihtiyar ve herhalde zararı kârından çok fazla bir
korkuluktur ki bulunduğu yere düşmanlık sokar hatta İslam devletleri arasına
nifak tohumları saçar.‟‟ 474
Bu arada Celal Bayar Hükümeti, görünüĢte 23 Ocak 1939 tarihinde CHP Parti
Divanı toplantısında alınan TBMM seçimini yenileme kararı üzerine475 gerçekte ise bu
yıpratıcı durumun yarattığı siyasi ortam içinde 25 Ocak‟ta istifa etmiĢ,476 Saraçoğlu‟nun
da Birinci DıĢiĢleri Bakanlığı dönemi sona ermiĢtir.

3.2. ĠKĠNCĠ DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI DÖNEMĠ
Celal Bayar‟ın baĢbakanlıktan istifa etmesi üzerine Ġsmet Ġnönü, baĢbakanlığa
Celal Bayar Hükümeti'nde ĠçiĢleri Bakanı olan ve CHP Genel Sekreteri olarak görev
yapan Refik Saydam‟ı atayarak yeni hükümeti kurma görevini ona vermiĢtir. Bunun
üzerine yeni hükümeti kuran Refik Saydam, bir önceki hükümete göre sadece ĠçiĢleri ve
Ziraat Bakanlıklarında değiĢiklik yapınca477 Saraçoğlu‟nun Ġkinci DıĢiĢleri Bakanlığı
473
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dönemi de baĢlamıĢtır. Bu arada hükümetin güvenoyu aldığı 27 Ocak 1939 tarihinde
TBMM seçiminin yenilenmesine iliĢkin CHP Parti Divanı'nın önerisi kabul edilince,
aynı gün TBMM‟nin çalıĢmalarına 3 Nisan 1939 tarihine kadar ara verilmesine karar
verilmiĢtir.478
TBMM‟nin çalıĢmalarına ara verdiği dönemde Saraçoğlu, 21-23 ġubat 1939
tarihleri arasında BükreĢ‟te yapılacak Balkan Antantı toplantısı için hazırlık
yapmaktaydı. Hazırlıkları bittikten sonra da Ġstanbul‟a gelen Saraçoğlu, burada genel
dıĢ siyaset hakkında Fransız ve Ġngiliz elçileri ile birer görüĢme yapmıĢtı. Basın
mensupları ile yaptığı toplantıda da BükreĢ‟te müttefik ülkelerin devlet adamları ile
tanıĢacağını, bölge ülkelerini ilgilendiren siyasi ve iktisadi meselelerde fikir
alıĢveriĢinde bulunacağını söylemiĢti. Ayrıca Balkan Devletleri arasında siyasi ve
iktisadi sahalarda görüĢ birliği yapmanın, daha güçlü bir Balkan ittifakı kurmanın zor
olmayacağına inandığını ifade etmiĢti.479
Ġstanbul‟da iki gün kaldıktan sonra yola çıkan Saraçoğlu, önce Bulgaristan‟a
uğrayarak Bulgar BaĢbakanı ile bir görüĢme yapmıĢ, iki ülke arasındaki iliĢkilere vurgu
yaparak iyi niyet temennilerinde bulunmuĢtu.480 Daha sonra BükreĢ‟e geçerek hem
konsey toplantılarına katılmıĢ hem de Romen devlet erkânı ile görüĢmeler yaparak
Türk-Romen dostluğundan bahsetmiĢti. Ġki gün süren konseyde bütün Balkan
menfaatlerinin müĢterek olduğuna, bütün meselelerde Antanta dâhil Balkan devletleri
arasında tam bir anlaĢmanın bulunduğuna, Balkan Antantının kurulduğu günden beri
izlediği barıĢ idealine her zaman bağlı kalınacağına vurgu yapılmıĢtı.481
Konsey bittikten sonra Türkiye‟ye dönmeyen Saraçoğlu, Balkan ülkeleri ile
mevcut iliĢkileri pekiĢtirmek için önce Belgrat‟a giderek Yugoslav devlet erkânı ile
görüĢmüĢtü.482 Daha sonra Yunanistan‟a geçmiĢ, Yunan devlet erkanı ile görüĢme
yaparak Türk-Yunan dostluğunu pekiĢtirecek beyanatlarda bulunmuĢ, II.Dünya SavaĢı
öncesi Balkanlardaki son durumu görme imkanı elde etmiĢti.483 Temaslarını
478

TBMM Zabıt Ceridesi, V.Devre, XXIX, Ġnikat 28, (27 Ocak1939), s.224.
Akşam, 17-19 ġubat 1939.
480
Akşam, 20 ġubat 1939.
481
Akşam, 21-23 ġubat 1939.
482
Akşam, 24-25 ġubat 1939.
483
Akşam, 26 ġubat-1 Mart 1939.
479

89

tamamladıktan sonra da 2 Mart 1939 tarihinde Türkiye‟ye gelmiĢ,484 seçim
çalıĢmalarıyla ilgilenmeye baĢlamıĢtı. 26 Mart‟ta yapılan genel seçimlerde485 1.291 oy
alarak yeniden Ġzmir milletvekili seçilmiĢti.486 Daha sonra da Türk-Amerikan Ticaret
AnlaĢmasını imzalamakla görevlendirilmiĢ,487 antlaĢmanın 1 Nisan günü imzalanmasını
sağlamıĢtı.488 Bu Ģekilde çalıĢmalar yapan Saraçoğlu‟nun Ġkinci DıĢiĢleri Bakanlığı
dönemi 3 Nisan‟da hükümetin yeni TBMM‟nin toplanması nedeniyle istifa etmesi ile
sona ermiĢti.489

3.3.3. ÜÇÜNCÜ DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI DÖNEMĠ
Ġsmet Ġnönü, hükümeti kurma görevini yeniden Refik Saydam‟a verince o da
DıĢiĢleri Bakanlığı görevini tekrar Saraçoğlu‟na vermiĢ, böylece Saraçoğlu‟nun Üçüncü
DıĢiĢleri Bakanlığı dönemi baĢlamıĢtır.490 Refik Saydam‟ın 10 Nisan 1939 tarihinde
okuduğu hükümet programında ana hatlarını barıĢı korumak ve barıĢa hizmet olarak
belirttiği,491 Saraçoğlu‟nun da Ġsmet Ġnönü‟ye danıĢarak yürüttüğü dıĢ politikada492 bu
dönemde yaĢanan geliĢmeler Ģunlardır

3.3.1.Ġtalya’nın Arnavutluk’u ĠĢgali ve Türkiye
Türkiye, Avrupa‟da meydana gelen olayları yakından takip etmekle beraber
Ġtalya'nın Arnavutluk'u iĢgal ettiği 7 Nisan 1939493 tarihine kadar dıĢ politikada
tarafsızlık siyaseti izlemiĢti. Hatta Almanya'nın izlediği Ģiddet politikasından endiĢe
duymamıĢ, Versailles AntlaĢmasını, Sevr AntlaĢması ile mukayese ederek eski
484

Akşam, 3 Mart 1939.
Akşam, 27 Mart 1939.
486
Bkz. Ek 6. „„VI.Dönem TBMM ġükrü Saraçoğlu Hal Tercüme Belgesi.‟‟
487
BCA, D.440-26, F.30.18.1.2., Y.86.28.6.
488
Cumhuriyet, 2 Nisan 1939.
489
Cumhuriyet, 4 Nisan 1939.
490
TBMM Zabıt Ceridesi, VI.Devre, I, Ġnikat 1, (3 Nisan 1939), s.4.
491
TBMM Zabıt Ceridesi, VI.Devre, I, Ġnikat 2, (10 Nisan 1939), s.20-22.
492
Ġsmet Ġnönü, bu dönemde, dıĢ politika konusunda sorumluğu üzerine alırken BaĢbakan, dıĢ siyaset iĢleriyle
doğrudan doğruya meĢgul olmamıĢ, bu alanda yaptığı iĢler DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanan nutukları
TBMM‟de okumak, Saraçoğlu'nun yokluğunda ona vekâlet etmek ile sınırlı kalmıĢtır. Bu nedenle dıĢ siyasetin
yürütülmesinde ikinci adam Saraçoğlu olmuĢtur. Bkz. Altan Öymen, „„Ġkinci Dünya SavaĢında Türkiye‟‟, Milliyet, 4
Eylül 1967.
493
Akşam, 8 Nisan 1939.
485

90

müttefikini teĢebbüslerinde haklı bulmuĢtu.494 Ancak Arnavutluk‟un iĢgali tüm
dengeleri değiĢtirerek tek istediği, bölgede ve dünyada statükonun korunması ile „„kendi
kendini kalkındırma‟‟ olan Türkiye‟nin artık "kendi kendini koruma" davasına öncelik
vermesine yol açmıĢtı.495 Çünkü Türkiye, büyük devletlerarasında kendi toprakları
üzerinde emel besleyen tek devlet olarak Ġtalya'yı görüyordu. On iki Adalar dolayısıyla
zaten komĢu olduğu Ġtalya'nın Ģimdi de Balkanlara doğru yayılma eğilimi göstermesi,496
Türkiye‟nin Ģimdiye kadar takip etmiĢ olduğu tarafsızlık siyasetini terk ederek Batılı
devletlerle iĢ birliği yapmasına yol açmıĢtı.
Bu kapsamda, ilk önce Balkan barıĢının kuvvetlenmesi için uğraĢan Saraçoğlu,
Bulgaristan olmadan Balkan Birliğinin sağlam olmayacağını bildiği için Bulgaristan'ın
Balkan Birliğine girmesi için çaba sarf etmeye baĢlamıĢtı.497

Böyle bir ortamda

Romanya DıĢiĢleri Bakanı Gregoire Gafenco‟nun, Saraçoğlu‟nun Romanya ziyaretini
iade için 8 Nisan 1939 tarihinde Türkiye‟ye gelmesi avantaj olmuĢtu.498 Çünkü
Saraçoğlu, bu görüĢmede, Bulgarların Balkan Paktına girmelerinde en büyük engeli
teĢkil eden Dobruca meselesini Gafenco ile konuĢarak, bu konuda Bulgarların memnun
edilmesi gerektiğini ileri sürmüĢtü. Gafenco, bu konuda kralına danıĢmadan bir cevap
veremeyeceğini söyleyerek açık kapı bırakmıĢtı. Bunun üzerine Saraçoğlu, Bulgar
sınırının düzeltilmesi için Balkan devletlerinin ortak kararı veya ilgili iki devlet
dıĢındaki Balkan devletlerinin hakemliği ile çözümlenmesi Ģartıyla Bulgaristan'ın
Balkan Paktı‟na girmeye yanaĢıp yanaĢmayacağını araĢtırması için Sofya elçiliğine
talimat vermiĢti.499 Gafenco ile yapılan görüĢmelerin sonunda Romanya ile iki ülke
arasındaki iliĢkileri geliĢtirmek, Balkan Antantı‟nın kuvvetlendirmesini sağlamak ve
hareket kudretini artırmak konusunda anlaĢmaya varılmıĢtı. Ayrıca Türkiye ve
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Romanya, Müttefik ve Mihver Grubu arasında tercih yapmak zorunda kalırsa ülkelerin
egemenlik ve bağımsızlığına saygı duyan grubu tercih edeceklerdi. Balkan Antantı
müttefiklerinin de aynı yolda hareket etmeleri için ısrar edeceklerdi.500
Saraçoğlu, bir taraftan Balkan Birliğini güçlendirmek için uğraĢırken bir
taraftan da Ġngiltere ile ittifak görüĢmeleri baĢlamıĢtı.501 Ġngiltere‟nin isteği üzerine
baĢlayan görüĢmelerde Ġngiltere, 13 Nisan 1939 tarihinde Fransa ile birlikte Yunanistan
ve Romanya'ya verdiği Ģekilde bir garantinin502 Türkiye'ye de verilebileceğini
bildirmiĢti. Kendi emniyetinin artık komĢularla yapılan anlaĢmalar ve alınan bölgesel
tedbirlerle sağlanamayacağının farkında olan, genel statükonun da değiĢmesini
istemeyen Türkiye, 15 Nisan'daki cevabında teklifi uygun karĢılamakla beraber bunun
iki taraflı olmasını istemiĢti.503 Çünkü Türkiye‟nin amacı Ġngiltere'nin tek taraflı
garantisini almak değil onunla karĢılıklı bir yardım antlaĢması imzalamaktı.504
Bu kapsamda Saraçoğlu ile Ġngiltere'nin Ankara Büyükelçisi H.K.Hugessen
arasında görüĢmeler baĢlamıĢtı. Yalnız görüĢmeler gizli yapıldığı için DıĢiĢleri
Bakanlığı‟nda değil

Saraçoğlu‟nun

ikametgâhında

gerçekleĢmiĢti. Hugesse‟nin

Türkiye‟nin Müttefik cephesine katılmasını istediği görüĢmelerde Saraçoğlu, Mihver
Devletlerine karĢı açıkça vaziyet alınması durumunda, bütün düĢman kuvvetlerin derhal
Boğazlara karĢı saldırıya geçeceğini, böyle bir durumda Ġngiltere, Fransa ve Sovyetler
Birliği‟nin Türkiye‟ye ne gibi teminat vereceğini bilmek istediğini söylemiĢti. Ayrıca,
Türkiye‟nin Müttefik cephesine katılmasının Bulgaristan'ı daha ters ve sert bir tavır
takınmaya sevk edebileceği için Türkiye‟nin yapacağı en büyük hizmetin Balkan
birliğini pekiĢtirerek Nazilerin istilasına karĢı bir birlik cephesi kurmak olacağını
belirtmiĢti.505
Türk-Ġngiliz müzakerelerinin devam ettiği esnada Almanya BaĢkanı Hitler,
ünlü bir diplomatını, eski BaĢbakanlarından Franz Von Papen'i, Türkiye‟nin Ġngiltere
500
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cephesine katılmasını önlemek için 26 Nisan 1939 tarihinde Ankara'ya Büyükelçi olarak
göndermiĢti.506 Çünkü Türkiye'nin, Ġngiltere ile ittifak kurması halinde Almanya‟nın
ekonomik ve siyasi kayıplara uğraması söz konusuydu. Ayrıca Türkiye‟nin böyle bir
ittifak kurması Almanya'nın Türkiye'den temin ettiği ham madde sevkiyatını
durdurabileceği gibi Ġran Körfezi'ne kadar yayılma planları önünde de engel
oluĢturabilirdi.507 Bunun için 27 Nisan'da Saraçoğlu‟na ilk ziyaretini yapan Von Papen,
görüĢmede Almanya'nın barıĢçı bir siyaset izlediğini söylemiĢ, kimseden bir karıĢ bile
toprak alınmayacağına vurgu yapmıĢtı. Türkiye‟den iktisadi münasebetten baĢka bir Ģey
istemediğini508 belirtikten sonra Saraçoğlu‟na, Türkiye'nin dıĢ politikası hakkında
sorular sormuĢtu. Saraçoğlu, Ankara'yı heyecanlandıran, Romanya'ya yöneltilen
tehdidin hemen ardından çok daha büyük tehlikelerin doğacağını haber veren
Arnavutluk olayının meydana geldiğini söylemiĢti. Ġktisadi veya ırki açıdan haklı bir
izahı bulunmayan bu teĢebbüsün de bariz surette stratejik bir düĢüncenin sonucu
olduğunu, böyle olduğu için Mihverin, Balkanlar üzerindeki niyetlerini açığa vurduğunu
ifade etmiĢti. Daha sonra da Türk menfaatlerinin doğrudan doğruya tehdit altında
bulunduğunu, hükümetinin yeni bir tecavüze karĢı koymak üzere Ġngiltere ve Fransa ile
sıkı ve nerdeyse devamlı temasta bulunduğunun büyükelçi tarafından bilinmesi
gerektiğini dile getirmiĢti. Von Papen, Ġtalyan teĢebbüsünün Berlin'de Türkiye'ye
yönelmiĢ bir tehdit olarak görülmediğini, Almanya'nın, Roma'dan, Türkiye'yi yatıĢtırıcı
bir beyanat elde edebileceğini söylemiĢti. Saraçoğlu da sözlerin değil, sadece fiillerin
önem taĢıdığı cevabını vermiĢti. Bunun üzerine Von Papen Türkiye'nin, Almanya ile iyi
münasebetler içinde bulunduğu müddetçe Ġtalya'dan endiĢe etmesi için bir sebep
bulunmadığı yolunda bir karĢılık vermiĢti. Saraçoğlu: „„Türkiye, şu veya bu devletle
münasebetlerinin üçüncü bir devletin iyi niyetine bağlı bulunmasını asla kabul edemez‟‟
demiĢ ve böylece ilk görüĢme sona ermiĢti. 509
Von

Papen,

görüĢmeden

sonra

Türkiye'nin,

Ġngiltere

ve

Fransa‟ya

yönelmesindeki en büyük nedenin, Ġtalya ve yayılmacı politikası olduğunu saptamıĢtı.
Sorunu çözmek için Hitler ve Almanya DıĢiĢleri Bakanı Ribbentrop'a bir rapor
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göndermiĢti. Raporunda, Türk-Ġngiliz-Fransız ittifakına engel olabilmek ve Mihver
Bloku ile Türkiye‟nin iliĢkilerini düzeltebilmek için Ġtalya'nın mutlaka jest yapması
gerektiğini söylemiĢti. Bunu da ancak Arnavutluk'taki tümenlerini geri çekerek, On iki
ada arasında yer alan iki önemsiz adanın Türkiye'ye bırakılarak sağlanabileceğini
bildirmiĢti. Ayrıca raporunda Türkiye'nin Batılılarla ittifak yapmasının stratejik öneme
sahip topraklarını, Ġtalyan saldırganlığına karĢı koruma kaygısından kaynaklandığını
ifade etmiĢti. Türkiye'nin Ġngiltere ile ittifak yapmasının önlenebilmesi için
Mussolini'nin Türkiye'ye yönelik saldırgan amaçları olmadığı yolunda bir açıklama
yapması gerektiğini belirtmiĢti. Raporun hemen ardından Berlin‟e giden Von Papen
gerek Ribbentrop‟un gerekse Ġtalya DıĢiĢleri Bakanı Ciano‟nun kendisiyle aynı fikirde
olmadığını görünce onları ikna etmek için çabaladıysa da bir sonuç elde edememiĢti.510
Çünkü gerek Almanya gerekse Ġtalya böyle bir açıklamanın Türklerin Ġtalya‟ya karĢı
güvensizliğini ortadan kaldıracağına inanmıyordu. Bu yüzden Ġtalya DıĢiĢleri Bakanı, 3
Mayıs‟ta Türk Büyükelçisine Ġtalya‟nın Türkiye‟ye karĢı ekonomik ve siyasi bir
beklentisinin bulunmadığını söylemekle yetinmiĢti.511 Böylece Von Papen‟in TürkĠngiliz ittifakını engelleme konusundaki ilk teĢebbüsü baĢarısızlık ile sonuçlanmıĢtı.
Aynı dönemde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında da iĢbirliğini geliĢtirmeye
yönelik görüĢmeler yapıldığı için Ġngiltere ve Fransa'nın 13 Nisan 1939 tarihinde ki
teklifleri aynı gün Sovyetlere bildirilerek geliĢmeler karĢısında Sovyet tutumu
öğrenilmeye çalıĢılmıĢtı.512 Bunun üzerine Sovyet BaĢbakanı Molotov, Ġsmet Ġnönü'ye
Balkanlar ve Karadeniz bölgesinde ortaya çıkan yeni durum çerçevesinde, iki ülke
arasında iĢbirliği imkânlarını konuĢmak için Batum veya Tiflis‟de görüĢme talebinde
bulunmuĢtu.513 Teklifi olumlu karĢılayan hükümet buluĢmanın Ankara veya Ġstanbul'da
yapılmasını isteyince bu sefer Molotov, 19 Nisan 1939 tarihinde Saraçoğlu‟nun süratle
Moskova'ya gelmesini isteyen bir mesaj göndermiĢti. Mesaj üzerine Sovyet
maslahatgüzarını makamına çağıran Saraçoğlu, Moskova'ya gitme iĢinin ileriye
bırakılarak vakit kazanmak için Sovyetlerin ilk teklifi uyarınca Batum‟da buluĢulmasını
istemiĢti. Sovyetler, Saraçoğlu‟nun Moskova'yı ziyaret vaadini senet saydıklarını, fakat
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görüĢmeyi çabuk yapmak istediklerinden, Ģimdilik DıĢiĢleri Bakanlığı Komiser
Yardımcısı Potemkin'i 28 Nisan‟da Ankara'da olacak Ģekilde göndermeye karar
verdiklerini bildirmiĢti.514
Bu çerçevede, 28 Nisan‟da Ankara'ya gelen Potemkin,515 5 Mayıs‟a kadar
Türkiye‟de kalmıĢ, bu süre zarfında Türk devlet adamları ile görüĢmeler yapmıĢtı.
GörüĢmelerde Potemkin, Mihver'den gelebilecek saldırılara karĢı direniĢ gösterilmesini
isteyerek Türkiye'nin, Ġngiltere ve Fransa ile giriĢtiği müzakerelerin Moskova'da iyi
karĢılandığını Saraçoğlu‟na bildirmiĢti. Ayrıca Türkiye ile Sovyetler arasında karĢılıklı
bir yardım paktının imzalanması imkânlarını araĢtırmıĢ, Balkan Paktı‟nı geniĢleterek
onu

güçlendirmeye

gayret

etmiĢti.516

Bunun

Bulgaristan'la

Romanya'nın

münasebetlerinin düzeltilmesi Ģartına bağlı olduğunu bildiği için Saraçoğlu‟na
Sovyetlerin, Bulgaristan üzerinde ki nüfuzunu bu maksatla kullanılacağına dair söz
vermiĢti.517 Böylece hükümet, Batılı devletlere yaklaĢırken izlediği siyasetin Sovyetler
tarafından

beğenildiğini

görmüĢtü.

Üstelik

Türk-Ġngiliz

iĢbirliğinin,

yakında

imzalanacak olan bir Türk-Sovyet yardımlaĢma paktı ile tamamlanacağı yolunda,
Potemkin‟in söylediği sözlere itimat etmiĢti. 518

3.3.2.Türk-Ġngiliz Ġttifak Beyannamesi
1939 Nisan ayında Ġngiltere ile Türkiye arasında baĢlayan görüĢmeler olumlu
Ģekilde sonuçlanınca, 12 Mayıs‟ta Türkiye'yi BarıĢ Cephesi‟ne bağlayan, bir bildiri
yayınlanmıĢtı.519 Bildiride Türkiye ve Ġngiltere, kendi milli güvenlikleri açısından ittifak
antlaĢması imzalamayı kabul etmiĢti. AntlaĢma imzalanana kadar da Akdeniz
Bölgesi‟nde savaĢa yol açacak bir saldırı ortaya çıktığında, iĢbirliği yapılarak
birbirlerine ellerinden gelen tüm kolaylığı göstereceklerdi. Fakat bu bildiri ve yapılacak
514
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antlaĢma hiçbir devlete karĢı olmayacaktı. Bu hükümler Türkiye açısından Sovyetlere
yönelikti, antlaĢma imzalana kadar sadece Akdeniz Bölgesi‟nde bir saldırı (Ġtalya
kastediliyor) durumunda karĢılıklı yardım öngörülmüĢtü. Türkiye'yi Almanya ya da
Sovyetler ile karĢı karĢıya getirebilecek olan Balkanların güvenliği konusunda tarafların
sadece danıĢma içerisinde oldukları belirtilmiĢti. Bunun dıĢında Ġngiltere ve Türkiye,
Balkanlarda güvenliğin kurulması için çaba gösterecekti.520 Açıkçası bildiri ile Türk dıĢ
politikasında, önemli bir değiĢiklik yapılmıĢ, uzun zamandan beri takip edilen tarafsızlık politikası terk edilerek Ġngiltere ile kader birliği yapılmaya baĢlanmıĢtı.521
GeliĢmeler karĢısında, bildirinin imzalanacağını öğrenen Von Papen, bunun
savaĢ ihtimalini artıracağını söyleyerek önlemeye çalıĢmıĢ ama baĢarılı olamamıĢtı.522
Sovyetler, görünüĢte Türk-Ġngiliz ortak demecini olumlu karĢılamakla birlikte
Türkiye'nin Ġngiliz etkisi altına girmesinden de memnun olmazken Ġtalya, Türk-Ġngiliz
yakınlaĢmasını doğrudan kendisine yönelik olarak algılamıĢtı. On Ġki adaların tehlikeye
düĢtüğünü belirterek 20 Mayıs 1939 tarihinde Berlin'de Almanya'yla askeri ittifak
anlaĢması imzalamıĢtı.523

3.3.3. Hatay’ın Anavatana katılması
Uzun süreden beri Türkiye'nin en büyük problemi haline gelen Hatay meselesi
bu dönemde çözümlenmiĢ, Hatay‟ın 23 Haziran 1939 tarihinde Türkiye'ye katılması
sağlanmıĢtı.524 Hatay‟ın Türkiye'ye katılmasını öngören antlaĢma DıĢiĢleri Bakanlığında
Saraçoğlu ile Fransa Büyükelçisi R.Massigli tarafından imzalanmıĢtı.525 Saraçoğlu konu
ile ilgili yaptığı açıklamada, Hatay'ın sınırlarını belli olduktan sonra Türk vatandaĢlığına
geçmek isteyen kiĢilerin 6 ay içerisinde mahalli hükümete baĢvuracağını, geçmek
istemeyenlerin de 18 ay sonra Hatay'ı terk edeceğini söyleyerek Hatay'ın bir müddet
sonra tamamen TürkleĢeceğini bildirmiĢti.526 Ayrıca Türkiye, Hatay meselesi çözüldüğü
520
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için Ġngiltere ile yapılan tarzda bir bildiriyi Fransa ile de imzalayarak kendi güvenliğini
biraz daha sağlama almıĢtı.527 Hatay meselesini barıĢçı bir yöntemle çözen Türkiye‟nin
bundan sonra dıĢ politikasının ne olacağını Saraçoğlu Ģu Ģekilde açıklamıĢtı:
„„Yurtta barış, cihanda barış’’. İşte bizim dış politikamız budur. Dün
barış taraftarı idik, bugün barış taraftarıyız, yarın da barış taraftarı olacağız.
Barış taraftarıyız, çünkü barış içinde yaşayan bir Türkiye’nin nüfus, eğitim,
ziraat, ekonomi ve ordu gibi her sahada hangi gelişmeleri kaydettiğini son yirmi
yıllık süreç göstermiştir. Hiçbir zafer, barış yıllarının bize vermekte devam ettiği
bu nimetleri veremez ve hiçbir vicdan bu güzel şeylerin bir harp alevi içinde
erimesine razı olamaz. Fakat biz barışa barış olduğu için değil, biz barışa Türk
memleketine ve insanlığa getirdiği sonsuz iyilikler için aşığız. Şayet, buna
rağmen, bir gün barış bize harpten daha pahalıya satılmak istenirse, o vakit
harbin ve zaferin bize ne kadar âşık olduğunu göstermeğe de hazırız.‟‟
Ayrıca Saraçoğlu, konuĢmasında Türk-Ġngiliz-Fransız ittifak antlaĢmasının
Türkiye‟nin kendi güvenliği açısından önemli olduğunu söylemiĢ, Sovyetler Birliği ile
dostluğa vurgu yapmıĢtı. Balkan Paktının Ģimdiye kadar barıĢa yapmıĢ olduğu hizmeti
bundan sonra da devam ettireceğini belirtmiĢ, barıĢa katkı sağlaması bakımından
Almanya ve Ġtalya dâhil bütün devletler ile normal iliĢkilerin devam edeceğini ifade
etmiĢti.528

3.3.4. Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı
1939 Temmuz ayını sakin bir Ģekilde geçiren Türkiye, Ağustos ayında tüm
dikkatini Sovyetlere çevirmiĢti. Çünkü Sovyet Hükümeti, Saraçoğlu‟na 4 Ağustos 1939
tarihinde yeni bir davet göndererek onu Moskova‟ya çağırmıĢtı. Sovyet Büyükelçisi
Terentyev, Saraçoğlu‟na, Potemkin ile konuĢulan esaslar dâhilinde bir yardımlaĢma
paktı yapmak için kendisinin Moskova'ya ziyaretinin beklendiğini bildirmiĢti. Bunun
üzerine meseleyi görüĢen hükümet, Sovyetlerle bir yardımlaĢma paktı yapılmasına ve
gerekirse Saraçoğlu‟nun Moskova'ya gitmesine karar vermiĢti. Sovyet Büyükelçisini 10
Ağustos'ta kabul eden Saraçoğlu, Molotov‟un kendisine görüĢmelerin içeriği konusunda
bir ön proje göndermesini rica ederek Moskova'ya, bunu inceledikten sonra gideceğini

527
528

Akşam, 24 Haziran 1939.
Akşam, 9 Temmuz 1939.

97

bildirmiĢti. Büyükelçi, 13 Ağustos'ta bir ön proje vermeye hazır olduklarını, ancak
bundan önce Türkiye‟nin Ġngiltere ve Fransa ile imzaladığı bildiri hakkında bazı
sorularının olduğunu söylemiĢti. Söz konusu soruları da önce sözlü sonra da yazılı
olarak hükümete bildirmiĢti.529
Saraçoğlu, Moskova‟nın yönelttiği sorulara cevap verme hazırlığı yaparken
Batılılarla iĢbirliği konusunda görüĢmeler yapan Sovyetlerin görüĢmeleri keserek530 23
Ağustos 1939 tarihinde Almanya'yla saldırmazlık paktı imzalaması Türkiye'de Ģok
etkisi yaratmıĢtı.531 Çünkü Ģimdiye kadar Ġngiltere ve Fransa'yla olan yakınlaĢmasını
sürekli olarak Sovyet dostluğuyla bağdaĢtırmaya çalıĢan Türkiye bu paktan sonra ne
yapacağı konusunda ĢaĢırmıĢtı. Acaba eski dostu ve büyük komĢusu Sovyetler ile
beraber yürüyerek Ġngiliz-Fransız bildirisinden mi, yoksa bildiriye bağlı kalarak
Sovyetlerden mi ayrılmalıydı? Üçüncü bir Ģık olarak her iki tarafla da ittifak iliĢkilerine
giriĢerek iki dostluğu bağdaĢtırmaya mı çalıĢmalıydı? Bu üç seçenek arasında kalan
Türkiye en sonunda her iki tarafla iliĢkilerini geliĢtirmeye karar vermiĢ, bunun için bir
taraftan Türk-Ġngiliz-Fransız ittifakı oluĢturma çabalarını sürdürürken diğer taraftan da
Türk-Sovyet görüĢmelerini devam ettirme kararı almıĢtı.532

3.3.5. Almanya ile Ticari ĠliĢkilerin Sona Ermesi
Alman-Sovyet saldırmazlık paktına rağmen denge siyasetini bırakmamaya
karar veren Türkiye,

ihracatının yarısını yaptığı Almanya ile de ticari konularda

yaĢadığı sorunları çözmek istiyordu. Çünkü Almanya, son zamanlarda Türkiye‟nin
Alman karĢıtı gruba yakınlaĢmasını göz önünde tutarak Türkiye‟ye askeri malzeme
sevkiyatını iyice yavaĢlatmıĢtı. Ayrıca bazı silahların sevkini yasaklarken Türkiye‟nin
parasını ödediği 12 adet top ve torpidoyu Türkiye‟ye göndermemiĢti. Bu duruma tepki
gösteren Saraçoğlu, Von Papen‟e Alman silah sevkiyatının kesilmesi durumunda,
Ankara‟nın hammadde sevkini ve Almanya‟ya olan ödemelerini durduracağını
529
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belirtmiĢti. Amacı Almanya‟ya gözdağı vererek ticari iliĢkilerin devam etmesini
sağlamaktı. Çünkü Almanya‟nın Türkiye‟den ithal ettiği malların % 70‟i, Almanya için
hayati öneme sahip olmayan mallardı. Ama Türkiye için Almanya en büyük pazar
durumundaydı, ihracatının % 50‟den fazlasını Almanya‟ya yapmaktaydı. Bu açıdan,
Alman-Türk ticaretinin sona ermesi durumunda en çok zararı Türkiye görecekti.533
Bunun farkında olan Almanya, yapılan görüĢmelerde Türkiye ile tüm ticari
iliĢkilerini yıllık minimum 60.000 ton krom teslimatına bağlamıĢtı. Ticari iliĢkileri
devam ettirmek için de Türkiye‟nin garantilerden ve tazminat isteklerinden
vazgeçmesini istemiĢ, savaĢ malzemesi konusunda verilen karara razı olmasını
belirtmiĢti.534 Bu geliĢme karĢısında Saraçoğlu, Von Papen‟e Alman isteklerin
ültimatom niteliğinde olduğu için kabul edilmeyeceğini, iliĢkilerin devam etmesi için de
Türk-Alman Ticaret AntlaĢmasının 4 hafta içinde uzatılmasını Ģart koĢmuĢtu. Von
Papen, 28 Ağustos 1939 tarihinde Saraçoğlu‟na gönderdiği yazıda Alman Hükümeti‟nin
Türk-Alman Ticaret AntlaĢması‟nı sadece bir ay uzatmayı kabul ettiğini bildirmiĢti.
Saraçoğlu da bunu kabul etmeyince, Türk-Alman Ticaret AntlaĢması 31 Ağustos 1939
tarihinde yenilenmemiĢ ve iki ülke arasında yapılan ticaret durmuĢtu.535

3.3.6. II.Dünya SavaĢı’nın BaĢlaması
Sovyetler Birliği ile yaptığı antlaĢmayla doğu sınırlarını güvenlik altına alan
Almanya‟nın, 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya‟ya saldırması, iki gün sonra da Ġngiltere
ve Fransa'nın Almanya'ya savaĢ ilan etmesiyle II.Dünya savaĢı baĢlamıĢtı. Türkiye ise
savaĢı, askeri, ekonomi ve sanayi alanında sıkıntılarını gideremeyen, 18.000.000 nüfusa
sahip bir ülke olarak karĢılamıĢtı. Türkiye, savaĢın baĢlaması ile birlikte endiĢeye
kapılsa da Ġtalya‟nın savaĢa girmemiĢ olması nedeni ile rahat bir nefes almıĢtı. Çünkü
Ġtalya, Almanya'yla dostluk bağlarını eskisi gibi muhafaza etmekle beraber,
Avrupa‟daki anlaĢmazlığa karıĢmamıĢtı. Türkiye'nin, Ġngiltere ve Fransa ile imzaladığı
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bildiriye göre Türkiye‟nin savaĢa katılması için savaĢın Akdeniz'e sıçraması
gerekiyordu, böyle bir Ģey olmadığı için de savaĢ tehlikesi Ģimdilik atlatılmıĢtı.536
Bu arada Ġngiltere ve Fransa, cephelerini kuvvetlendirmek için Türkiye‟nin 12
Mayıs ve 23 Haziran 1939 tarihli bildirisi temel alınarak hazırlanmakta olan ittifak
antlaĢmasını bir an önce imzalamasını istiyordu. Türkiye, bu istek karĢısında tüm
dikkatini Moskova'ya çevirmiĢti. Çünkü 23 Ağustos 1939 tarihinde Almanya ile
saldırmazlık antlaĢması imzalamıĢ olan Sovyetler Birliği, baĢlangıçta itiraz etmediği bir
Türk-Ġngiliz-Fransız AntlaĢmasını acaba Ģimdi nasıl karĢılayacaktı? Türkiye'nin
Sovyetlerle ayrı bir iĢbirliği anlaĢması yapması ihtimali ortadan kalkmıĢ mıydı?
KalkmamıĢsa bunun Ģimdiki Ģartları ne olacaktı? Açıkçası Türkiye, Ġngiltere ve Fransa
ile antlaĢma imzalamadan önce bu belirsizliği çözmek istiyor, bunun için fırsat
bekliyordu.537 Bu fırsat da Saraçoğlu'nun DıĢiĢleri Bakanlığı Komiser Yardımcısı
Potemkin‟in ziyaretini iade etmek üzere Moskova'ya davet edilmesiyle ortaya çıkmıĢtı.

3.3.7.Moskova GörüĢmeleri
Sovyet Büyükelçisi Terentyev, 4 Eylül 1939 tarihinde Saraçoğlu‟nu ziyaret
etmiĢ, son geliĢmeler karĢısında ülkesinin durumunu açıklayan bir notayı kendisine
takdim etmiĢti. Notada, Sovyetler Birliğinin Ġngiltere ve Fransa'yla yaptığı
görüĢmelerden olumlu bir sonuç alamadığı, Ġngiltere ile Almanya'nın Sovyetlere karĢı
muhtemel bir komploya girmesini önlemek için de Almanların saldırmazlık paktı
teklifini kabul ettiği yazmaktaydı. Sovyetler ile Türkiye arasındaki iliĢkilerin
uluslararası ortam değiĢtiği için yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilmekteydi.
Türkiye‟nin bu teklife olumlu cevap vermesi üzerine de Saraçoğlu, 15 Eylül 1939
tarihinde Moskova‟ya davet edilmiĢti. 538
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Davet, Sovyetler hakkında iyimserlik havasının hâkim olduğu Ankara‟da
memnuniyet ile karĢılanırken herkes yapılacak görüĢmelerin çok olumlu geçeceğini
düĢünüyordu. BaĢbakan Refik Saydam, TBMM‟de yaptığı konuĢmada Türk-Sovyet
dostluğuna vurgu yapıyor,539 Saraçoğlu, Moskova gezisi hakkında Ġngiltere Büyükelçisi
H.K.Hugessen'e: „„Sizinle aramıza bir zincir geriyoruz, bir de Moskova ile Ankara
arasına bir zincir gerilecek ve zamanı gelince bu zincirler Ankara'da düğümlenecek‟‟
diyordu.540
Bu arada Ġngiliz ve Fransız elçileri, Moskova gezisi, Türkiye'nin dıĢ
politikasında bir değiĢikliğe yol açabilir diye endiĢelenmeye baĢlamıĢtı. Bunun için de
Saraçoğlu‟nu, Sovyet Hükümeti Moskova‟da Türkiye‟yi üçlü ittifaktan ayırmak için
baskı yapabilir diye uyarmıĢ, bu Ģartlar içinde Moskova‟ya gitmesinin yanlıĢ olacağını
söylemiĢlerdi. Saraçoğlu, elçilere üçlü ittifaktan vazgeçilmesinin söz konusu
olmayacağını, ziyaretinin Ġngiltere ve Fransa ile iliĢkilerde hiçbir değiĢiklik meydana
getirmeyeceğini söyleyerek onların endiĢelerini gidermeye çalıĢmıĢtı.541
Saraçoğlu‟nun memleket içinde ve dıĢında merak uyandıran bu gezisini farklı
yorumlayanlarda vardı.

Bunlardan Mahmut

Dikerdem,

o dönemde

DıĢiĢleri

Bakanlığında görevli biri olarak Saraçoğlu‟nun Nazi Almanya'sından gelebilecek bir
saldırıya karĢı o tarihte Sovyet garantisi istemek üzere Moskova'ya gitmesini yanlıĢ
bulduğunu söylemiĢti.542 Emekli General Cemal Madanoğlu gezi için: „„Ankara'da
çoktan unutulmuş olan Türkiye ile Sovyetler arasındaki zor zamanlar dostluğu
anımsanmış olmalı idi ki, Saraçoğlu Moskova'ya koştu‟‟ Ģeklinde bir tespit yapmıĢtı.543
Fakat tespitler doğru değildi. Çünkü Saraçoğlu, Moskova'ya Almanlara karĢı
Sovyetlerden garanti istemeye gitmediği gibi Sovyet baĢkentine zor zamanlar
dostluğunu hatırladığı için de gitmiĢ değildi. Saraçoğlu, Moskova ziyaretini Sovyet
Hükümeti ile yapılan uzun görüĢmeler sonucu Sovyetlerle karĢılıklı bir yardımlaĢma
paktı imzalanmasını umut ettiği ve Sovyetlerin daveti üzerine gerçekleĢtirmiĢti.
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Bu beklentiler içinde Moskova‟ya gidecek olan Saraçoğlu, yanındaki heyet544
ile birlikte önce Ġstanbul‟a gelmiĢti. Burada Moskova seyahati hakkında gazetecilere
yaptığı açıklamada, iki memleketi ilgilendiren meseleleri konuĢacağını, iki ülke
arasındaki dostluk ve güvenin çok sağlam olduğunu, son zamanlarda meydana gelen
geliĢmelerin iki ülke arasındaki emniyet ve menfaat birliğini takviye ettiğini söylemiĢti.
Ayrıca, Sovyet memleketinden iyi havadisler getireceğini ümit ettiğini belirtmiĢ, Tass
Ajansı muhabirine de: „„Sizin vasıtanızla Türk milletinin Sovyet milletlerine samimi
selamlarını göndermekle bahtiyarım.’’ demiĢti.545
Olumlu düĢüncelerle yola çıkan Türk heyeti 23 Eylül 1939 tarihinde
Ġstanbul‟dan KadeĢ Vapuru ile Odesa‟ya hareket etmiĢ, burada çok sönük, silik bir
törenle karĢılanmıĢtı.546 Buna rağmen Saraçoğlu, Tass Ajansı muhabirine verdiği
demeçte, Sovyet vatandaĢlarının Ģen yüzlerini görmekten dolayı çok memnun olduğunu,
iki ülke arasında KurtuluĢ SavaĢı yıllarında baĢlayan dostluğun bu gezi sayesinde daha
da güçleneceğini söylemiĢti.547 Burada kısa bir süre dinlendikten sonra yoluna özel bir
trenle devam eden heyet, 25 Eylül‟de Moskova‟ya varmıĢtı. Burada daha sıcak ve üst
düzey bir törenle karĢılanmıĢtı. Tören bittikten sonra misafir evine yerleĢtirilen Türk
heyeti görüĢme saatini beklemeye baĢlamıĢtı.548
I.GörüĢme
Saraçoğlu ile Sovyet BaĢbakanı Molotov arasındaki ilk görüĢme 26 Eylül 1939
tarihinde Kremlin Sarayı‟nda baĢlamıĢtı.549 Ancak her iki tarafın bu görüĢmeden
umdukları sonuç birbirinden farklıydı. Çünkü Türkiye'nin amacı, Ġngiliz ve Sovyet
dostluklarını bağdaĢtırarak imzaya hazır hale gelmiĢ olan Türk-Ġngiliz-Fransız ittifakı
ile Türk-Sovyet dostluğu arasında bir bağlantı noktası aramaktı. Sovyetlerin amacı
Montreux'ü kendi lehlerinde değiĢtirmek, imzaya hazır Üçlü Ġttifak'ın içeriğini tam
olarak öğrenmek, Türkiye'nin tarafsızlığını sağlamaktı. Çünkü Türkiye meselesi,
Almanya ile Sovyetler Birliği arasında 23 Ağustos 1939 paktına varan görüĢmelerde söz
544

Saraçoğlu‟na bu gezide DıĢiĢleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Cevat Açıkalın, Birinci Daire Genel
Müdürü Feridun Cemal Erkin, Özel Kalem Müdürü Abdullah Zeki Polar ile Sovyetlerin Ankara Büyükelçisi
Terentyev eĢlik edecekti. Bkz. Ulus, 22 Eylül 1939.
545
Ulus, 23 Eylül 1939.
546
Ahmet Faik Barutçu, Siyasi Anılar (1939-1954), Ġstanbul 1977, s.11.
547
Ulus, 25 Eylül 1939.
548
Ulus, 26 Eylül 1939; A.F.Barutçu, a.g.e., s.12.
549
Ulus, 27 Eylül 1939.

102

konusu olduğu zaman, gerek Almanya DıĢiĢleri Bakanı Von Ribbentrop gerekse Sovyet
Lideri Stalin, Türkiye'nin davranıĢından Ģikâyet etmiĢlerdi. Müzakerelerde Stalin, Von
Ribbentrop'a Türkiye hakkında ne düĢündüğünü sormuĢtu. Alman DıĢiĢleri Bakanı da
Türkiye ile dostça iliĢkiler kurmak için elinden gelen her Ģeyi yaptığını, fakat
Türkiye'nin buna rağmen Almanya'yı çevreleyen pakta ilk katılan devletlerden
olduğunu, hatta pakttan Alman Hükümetini haberdar etme gereğini duymamıĢ
bulunduğunu söylemiĢti.550 AntlaĢma imza edildikten sonra da Almanya ısrarla
Türkiye'nin tarafsızlığının sağlanması için Sovyet Hükümetine baskıda bulunmuĢtu.551
Saraçoğlu‟nun daveti bu yolda iyi bir fırsat olmuĢtu.
DeğiĢik amaçları olan iki ülkenin anlaĢmak için ortak bir zemin bulmaları çok
zordu. Ġki oturum Ģeklinde devam eden birinci görüĢmede Türk-Sovyet yardımlaĢma
paktı hakkında hiçbir konu görüĢülmemiĢti. Molotov, imzaya hazır hale gelmiĢ olan
Türk-Ġngiliz-Fransız ittifak antlaĢma projesi hakkında Saraçoğlu‟ndan bilgi almıĢtı.552
Saraçoğlu, ilk oturumdaki izlenimlerini Ankara‟ya Ģu Ģekilde bildirmiĢti:
„„Henüz esasa temas edilmemiş olmakla birlikte, bugün 12.00’den
14.00’e kadar Başbakan ile yapılan konuşmaların ve müzakerelerin fevkalade
dostane bir hava içinde geçtiğini, ilk görüşmeden sonra verilen öğle yemeğinin de
keza samimi bir dayanışmaya vesile olduğunu ve müzakerelere bu akşam saat
21.30’da Kremlin’de devam olunacağını bildiririm.‟‟553
AkĢam yemeğinden sonra yapılan toplantıda da yine Türk-Ġngiliz-Fransız
ittifak projesi konuĢulmuĢtu. Molotov, bu projede yer alan Sovyet rezervi hakkındaki
maddeyi yeterli görmediğini ve bunu hükümetine bildireceğini söylemiĢti. Türk-Sovyet
paktı ile ilgili görüĢmenin hükümetinin görüĢünü aldıktan sonra gelecek toplantıda
yapılacağını bildirmiĢti.554 Ayrılma anında Molotov, Saraçoğlu‟na bir kâğıt uzatarak
konuĢmaların kâğıtta bahsedilen bir ara meseleyi de kapsayacağını belirtmiĢ,
Saraçoğlu‟ndan bunu inceleyip ileride kendisi ile tartıĢmasını rica etmiĢti. Saraçoğlu,
meselenin mahiyetini sorunca Molotov, Montreux sözleĢmesinin hükümleri üzerine
yapılması gereken değiĢikliklerin bahis konusu olacağını ve Karadeniz‟e kıyısı olmayan
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devletlerin her türlü savaĢ gemisinin Boğazlardan geçmek için sadece Türkiye‟den
değil, kendilerinden de izin almasını istediklerini söylemiĢti. Açıkçası Sovyetler Birliği,
istediği gemilere Boğazları tek taraflı olarak kapama yetkisi almak istiyordu. Bu istek
karĢısında ĢaĢıran Saraçoğlu, böyle bir meseleyi incelemek bir tarafa verdiği kâğıdı bile
alamayacağını kuvvetli bir sesle belirtmiĢ,555 taleplerinin Montreux SözleĢmesine aykırı
olduğunu, bunu tartıĢmayı bile gereksiz bulduğunu söylemiĢti. Kapıyı açık tutmak
isteyen Molotov‟un talebimizi Ankara‟ya sormayacak mısınız sorusu karĢısında
„„Ankara'ya sormaya lüzum görmüyorum, yetkim bunu burada hemen reddetmeye
kâfidir‟‟ demiĢti.556 Bunun üzerine Molotov, yarın Almanya DıĢiĢleri Bakanı geliyor,
bir iki gün onunla meĢgul olacağız diyerek ikinci görüĢmenin ne zaman yapılacağı
konusunda herhangi bir tarih vermemiĢ, böylece ilk görüĢme sona ermiĢti.557
28 Eylül 1939 tarihinde Ribbentrop'un Moskova'ya gelmesi ile birlikte
baĢlayan Alman-Sovyet görüĢmelerinde Polonya ile ilgili meseleler görüĢülmüĢ,558
Balkanlardaki nüfuz bölgeleri tespit edilmiĢti. Ayrıca Almanya, Molotov'dan
Türkiye'nin tarafsızlığının sağlanması için çalıĢılmasını istemiĢti. Ġngiltere'nin
Romanya‟ya, Ġngiliz ve Fransız birliklerinin yardımını kabul etmesi için baskıda
bulunduğunu belirterek böyle bir yardımın ancak deniz yolu ile gelebileceğini bu
nedenle de Türkiye'nin Boğazları kapalı tutmasının Sovyetler Birliği‟nin menfaatine
olduğunu belirtmiĢti.559 Ġki gün süren görüĢmeler sonucunda da Almanya ile Sovyetler
Birliği arasında Polonya‟nın ikiye bölünmesi ve iki memleket arasında iĢbirliğine dair
antlaĢma imzalanmıĢtı.560
Bu arada Saraçoğlu, günlerini Moskova'da Spridonuka Sarayı‟nda bekleyerek
geçiriyor, sıkılmasın diye de Sovyet görevliler tarafından tiyatro, sirk, bale ve tarihi
yerlere götürülüyordu. Bu durumdan çok sıkılan Saraçoğlu gezi esnasında yanında
bulunan Moskova Büyükelçiliği‟nde memur olarak çalıĢan Zeki Bey‟e, buraya
tiyatrodan tiyatroya dolaĢmaya ve eğlenmeye gelmediğini söylemiĢti.561 Sovyetlerin
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Almanlarla antlaĢma imzalamasından sonra da Türkiye'yle bir antlaĢma yapamayacağını
düĢünerek görüĢmelerden bir sonuç çıkmaması halinde hemen dönmek için hazırlık
yapmasını istemiĢti. Niyetini Ankara‟ya Ģu sözlerle bildirmiĢti: „„Konuşmalardan bir
şey çıkmayacağı anlaşılırsa hemen yarın, olmadığı takdirde ertesi gün hareket etmemiz
lazımdır.‟‟562 Ankara ise Saraçoğlu‟nun isteğini kabul etmemiĢti. Çünkü Ankara, bir
yandan Moskova görüĢmelerini azami sabır içinde yürütmek, bir yandan da izlemiĢ
olduğu politikadaki kararlılığını göstermek istiyordu. Bu arada Ġngiltere ve Fransa ile
hazırladığı üçlü ittifak antlaĢmasını da Saraçoğlu‟nun dönüĢünde imzalamak üzere 28
Eylül 1939 tarihinde parafe etmiĢti.563 Saraçoğlu‟na gönderdiği talimatta da görüĢmeleri
sürdürmeye çalıĢmasını, Sovyetler Birliğinin niyetini tam olarak öğrenmesini,
kendileriyle bir Ģey yapılamayacağı veya kötü niyetlerini gördüğü zaman da Türkiye‟ye
dönmesini istemiĢti.564
II.GörüĢme
1 Ekim 1939 günü baĢlayan, Stalin‟in de katıldı ikinci görüĢmede565
Sovyetlerin amacı, Türkiye‟yi, Ġngiltere ve Fransa ile iĢbirliğinden caydırıp mutlak
tarafsızlık politikasına döndürmek, boğazlardan Müttefik Devletlerin savaĢ malzemesini
geçirmeyeceğine dair güvence almaktı.566 Bunun için Saraçoğlu üzerinde kuvvetli bir
baskı uygulanacaktı. BeĢ buçuk saat sürecek olan görüĢmede Stalin, sağına
Saraçoğlu‟nu soluna da Molotov‟u oturmuĢtu. Söze önce baĢlayan Molotov, Türk
heyetini Moskova‟ya sanki kendiliğinden gelmiĢ gibi gösteren bir konuĢma yapınca
araya giren Saraçoğlu, Potemkin‟in Ankara‟yı ziyaretinden itibaren meselenin geliĢme
seyrini anlatmaya baĢlamıĢ ve gergin bir ortam oluĢmuĢtu. Bunun üzerine o zamana
kadar sessiz duran Stalin, olaya müdahale ederek görüĢmeleri kendisi yönetmeye
baĢlamıĢ,567 ülkesinin taleplerini bizzat kendisi açıklamıĢtı. Talepleri Ģunlardı:
Ġngiltere ve Fransa, Sovyetler Birliği'ne karĢı harbe girerse bu iki devlet üçlü
ittifak çerçevesinde Türkiye'yi kendilerine yardımda bulunmaya zorlamayacaktı.
Ġngiltere ve Fransa, Romanya ve Yunanistan'ın yardımına gittiği takdirde Türkiye
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müttefiklerine hemen yardım etmeyecek bunun için önce istiĢare yapacaktı. Yapılmak
istenen Türk-Sovyet Paktına Almanya hakkında bir rezerv konulacak, yani Türkiye,
Almanya tarafından bir saldırıya uğrarsa Sovyetler Birliği, Türkiye‟ye yardım
etmeyecekti. Ayrıca Montreux Boğazlar rejiminde bazı noktalar değiĢtirilerek üçüncü
devletlere ait gemilerin boğazlardan geçmesi konusunda birlikte hareket edilecekti. 568
Sovyet

talepleri

karĢısında

Saraçoğlu,

Türk-Ġngiliz-Fransız

Ġttifak

AntlaĢmasında istenen değiĢiklikleri yapmaya imkân görmediğini, zira ittifak
antlaĢmasının üç devlet arasında parafe edilmiĢ olduğunu, Türk Hükümetinin bu hususta
artık yapabileceği bir Ģey bulunmadığını söylemiĢti. Türk-Sovyet paktına bir Alman
rezervinin eklenmesine de karĢı çıkarak böyle bir paktın varlık sebebinden mahrum
kalacağını dile getirmiĢti. Boğazlar rejiminde istenen değiĢiklik konusunda baĢka
devletlerin de imzasını taĢıyan bir antlaĢmanın sadece Türkiye ile Sovyetler Birliği
arasında yapılacak görüĢmelerle değiĢtirilmesine kendi hükümetinin asla razı
olamayacağını ifade etmiĢti.569 Çünkü Boğazlar rejiminde istenilen değiĢiklikler kabul
edildiği takdirde Sovyetler, Boğazların idaresinde söz sahibi olacak ve milletlerarası bir
antlaĢma ile Türkiye'ye tanınan haklar ortadan kalkmıĢ olacaktı. Bu sebeple Saraçoğlu,
Sovyet tekliflerini kabule yanaĢmamıĢ, Sovyet heyetinin ısrarı karĢısında direnmeye
devam etmiĢti. Buna karĢılık Stalin, konuyu Ankara‟ya danıĢmasını istemiĢti. Ona göre
Ġsmet Ġnönü, Montreux'de görüĢmelerin kesilmesi tehlikesi beliren bir noktada dâhice
araya girerek iĢi çözümleyen kiĢiydi. Bu soruna da mutlaka çözüm bulacaktı.

570

Bu

ısrar karĢısında Saraçoğlu, Ģahsen boğazların durumu konusunda değiĢikliği mümkün
görmediğini ama Stalin gibi bir zatın talebini yerine getirmeyi vazife bileceğini ifade
etmiĢti. Sovyet heyeti de amaçlarının Montreux sözleĢmesini değiĢtirmek değil,
sözleĢmenin Türkiye‟ye tanıdığı serbest haklardan bazılarının kullanılma tarzını tespit
etmek olduğunu söylemiĢti. Ayrıca Saraçoğlu‟nun sesindeki heyecan ve asabiyetin
sebebini anlayamadıklarını dile getirmiĢlerdi.571

568

R.S.Burçak, a.g.e., s.84-86.
F.C.Erkin, Türk-Sovyet….., s.143.
570
A.F.Barutçu, a.g.e., s.13.
571
Montreux ve Savaş Öncesi….., s.231-232.
569

106

Saraçoğlu, imzalanacak olan paktı ile Sovyetlerin Ģimdiki tekliflerinin birbirine
bağlı olup olmadığını, biri reddedilirse diğerinin de düĢüp düĢmeyeceğini sormuĢtu.
Birinin diğerine bağlı olduğu cevabını alınca da, Türkiye'nin Hünkâr Ġskelesi benzeri bir
antlaĢmayı hiçbir zaman tekrarlamayacağını belirterek: „„Şayet Stalin Yoldaş, Boğazlar
rejiminin tadili talebinde ısrar kararında ise kendisinden memleketime derhal avdetimi
kolaylaştırmasını rica ederim.‟‟demiĢti.572 Bunun üzerine Stalin, ortalığı yumuĢatmak
için „„Saraçoğlu, gitmek istiyorsa ona karşı her türlü kolaylık ve yardımda bulunmak
bizim vazifemizdir. Bununla birlikte bu iki meseleyi burada birbirine bağlı olmayarak
dahi halledebiliriz.‟‟demiĢti. Saraçoğlu, boğazlar konusundaki talebin tamamen ortadan
kaldırılmasını istemiĢti. Türkiye'nin boğazlar konusunda sahip olduğu hakları asla
Sovyetlere karĢı tatbik etmeyeceğini, eğer böyle bir talepte bulunuluyor ise bunun
ileriye bırakılması gerektiğini Stalin‟e söylemiĢti. Stalin de Boğazlar rejimindeki
değiĢiklik isteklerinin yazıldığı kâğıda bir göz attıktan sonra görünürde Saraçoğlu‟nu
haklı çıkararak: „„Zaten bu kâğıt berbat ve kaba yazılmış, vazgeçiyorum.‟‟ demiĢ,
böylece ikinci görüĢme de sonuç alınamadan sona ermiĢti.573
GörüĢme bittikten sonra Ankara‟ya bilgi veren Saraçoğlu, görüĢmelerin bir
boğuĢma Ģeklinde geçtiğini, Stalin‟e göre Sovyetlerin Ģimdilik Türkiye hakkında her
hangi bir maksadının ve baĢka bir devletle antlaĢmasının olmadığını söylemiĢti. Ayrıca
Stalin‟in Yunan adalarından Türkiye‟ye yakın olanların Türklerin eline geçmesi gerekir
Ģeklinde bir beyanatta bulunduğunu, Ġtalya ile hiçbir anlaĢmaları olmamakla birlikte, On
iki Ada‟nın Türkiye‟ye bırakılmasını doğal karĢıladığını, bu adaların Yunanlılar ile
paylaĢabileceğini söylediğini belirtmiĢti. Son olarak da Sovyetler Birliği‟nin Ġngiliz ve
Fransızların kendilerine savaĢ açmalarını ihtimal dâhilinde gördüğü için buna göre
politika izlediğini dile getirmiĢti.574
Bu durum karĢısında Ankara, Sovyetler ile bir yardım antlaĢması yapılma
ihtimalini devam ettirmek için Stalin‟in bazı isteklerinin kabul edilebileceğini bildiren
bir talimatı Saraçoğlu‟na göndermiĢti.575 Buna göre Türkiye ile Sovyetler, birbirine
Karadeniz, Avrupa Türkiye‟si ve Boğazlar üzerinde karĢılıklı yardımda bulunacaktı.
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Türkiye, Ġngiltere ve Fransa‟yı, Sovyetler Birliği'ne karĢı harbe girdikleri takdirde
Türkiye'yi kendilerine yardımda bulunmaya zorlamayacağı konusunda ikna etmeye
çalıĢacaktı. Bunun üzerine Saraçoğlu, Ankara‟nın Ġngiltere ve Fransa‟yı ikna etmesini
beklemeye baĢlamıĢtı. YaklaĢık 10 gün süren yoğun çabalar sonucunda Ġngiltere ve
Fransa, Türk-Sovyet paktının imzadan önce kendilerine gösterilmesi, her iki
antlaĢmanın aynı zamanda imza edilmesi Ģartı ile Moskova'nın istediği değiĢiklikleri
kabul edeceklerini bildirmiĢlerdi. Bunun üzerine Ankara, Saraçoğlu‟na yeni bir talimat
daha göndermiĢ, önünde hiçbir engel kalmayan Türk-Sovyet yardım antlaĢmasını bir an
önce imzalamasını istemiĢti.
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Bu arada Alman DıĢiĢleri Bakanı, 7 Ekim 1939

tarihinde Moskova‟ya gönderdiği telgrafta, Sovyetler, Türkiye‟yi Ġngiltere ve Fransa ile
bir antlaĢma yapmaktan vazgeçiremez ve Türkiye‟nin kesin bir tarafsızlığını
sağlayamazsa bu durumunun kendilerini üzeceğini bildirmiĢti. Sovyetler de Almanya‟ya
Türkiye konusunda endiĢe etmemesini, amaçlarının Türkiye‟yi tam tarafsızlığa itmek ve
Alman çıkarlarını korumak olduğunu söylemiĢti. 577
III.GörüĢme
Saraçoğlu-Molotov görüĢmelerinin üçüncüsü böyle bir ortamda 13 Ekim 1939
tarihinde yeniden baĢlamıĢ ve iki saat sürmüĢtü.578 GörüĢmede Türk heyeti, Stalin'in
istediği değiĢiklik tekliflerini Ġngiltere ve Fransa'nın kabul ettiğini bildirmiĢti. Yeni
Ģartlara uygun olarak hazırladığı Türk-Sovyet yardımlaĢma paktı projesini de Sovyet
heyetine vererek imza için beklemeye baĢlamıĢtı. Oysa Molotov, üçlü paktta kendi
istekleri doğrultusunda yapılan değiĢikliklerden dolayı duyduğu memnuniyeti
belirttikten sonra yeni isteklerde bulunmuĢtu. Çünkü Türk-Sovyet paktına Almanya ile
ilgili bir rezerv koymaya mecbur bulunduğunu, zira bunu Almanya'nın kendilerinden
istediğini, onların da Almanya'ya söz verdiğini söylemiĢti. Saraçoğlu, rezerv
meselesinin Stalin'le yapılan konuĢmada görüĢüldüğünü, fakat sonunda Stalin'in bundan
vazgeçmiĢ olduğunu hatırlatmıĢtı. ġayet bu konuda ısrar edildiği takdirde müzakerelerin
bir çıkmaza sürükleneceğini söylemiĢti. Saraçoğlu'nu Ģahsen haklı bulduğunu belirten
Molotov, bunun bir hükümet kararı olması itibarıyla kendisinin bir Ģey yapamayacağını,
Türk görüĢünü hükümetine götürmekle yetineceğini bildirmiĢti. Daha sonra da Boğazlar
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meselesini yeniden gündeme getirmiĢ: „„Mademki bir pakt imzalayacağız, Boğazlarda
size verilen hakları bize karşı nasıl kullanacağınızı bilmemiz ve bunu tetkik etmek
faydalı olmaz mı?‟‟ demiĢti. Saraçoğlu, „„olmaz deyince‟‟, bu sefer „„iki tarafın bu işi
tetkik edeceğine dair bir vesika imzasının mümkün olup olmadığını‟‟ sormuĢ, yine
„„mümkün değil‟‟ cevabı alınca Saraçoğlu‟ndan Boğazlar meselesi hakkında iki
hükümetin fikir alıĢveriĢinde bulunması vaadinde bulunmasını istemiĢti. Saraçoğlu,
„„Ne olduğunu bilmediği bir iş için vaatte bulunmasının mümkün olmadığı‟‟ cevabını
vermiĢ, „„geçen toplantıda tamamen vazgeçilen bir mevzunun niçin tekrar
görüşüldüğünü anlayamadığını‟‟ söylemiĢti.579
Bunun üzerine Molotov, Saraçoğlu'nun MareĢal VoroĢilof'a yaptığı nezaket
ziyaretinde580 konuĢulan bu meselenin VoroĢilof tarafından kendisine, Saraçoğlu
meseleyi çözmek istikametinde bir gayret taĢıyor Ģeklinde aktarıldığı için boğazlar
meselesini yeniden gündeme getirdiğini belirtmiĢti. Saraçoğlu, nezaket ziyareti
sırasında görüĢtüğü MareĢal VorĢilof ile bu tarzda bir konuĢma yapmadığını, bunun
yanlıĢ anlaĢılmasına hayret ettiğini söylemiĢti. Türk Hükümetinin dostu ve yarınki
müttefiki için elindeki mevcut imkânları Sovyetlerin lehine kullanacağını belirttikten
sonra bundan Ģüphe ediyorsanız, Türkiye'yi ve Türkleri tanımıyorsunuz demiĢti. Bunun
üzerine Molotov, Saraçoğlu‟nun sözlerinden memnun olduğunu, bu konuda ısrar
etmediğini ama Ģayet bir ihtiyaç hâsıl olursa, Sovyetlerle fikir-alıĢveriĢi edileceği
konusunda bir izlenim edindiğini dile getirmiĢti. Saraçoğlu da ifadelerinin bir nevi senet
sayılmamasını, Boğazlar meselesi hakkında hiçbir vaatte bulunmasına imkân olmadığını
belirtmiĢ, böylece üçüncü görüĢmede sonuç alınamadan sona ermiĢti.581
GörüĢme ile ilgili izlenimlerini Ankara‟ya aktaran Saraçoğlu, Boğazlar ve
Almanya konusunun tekrar gündeme geldiğini söylemiĢti. Faydasız olarak gördüğü
toplantı da Sovyetlerin Bulgar meselesini açarak Türkiye‟nin Bulgaristan‟a tarafsızlık
garantisi verme imkânı olup olmadığını araĢtırdığını da ifade etmiĢti. Saraçoğlu‟nun
telgrafına rağmen hükümet, Sovyetlerle bir antlaĢma imzalanabileceği yolundaki
umudunu son dakikaya kadar muhafaza etmiĢti. BaĢbakan Refik Saydam da
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Saraçoğlu'na gönderdiği telgrafta Boğazlar konusundaki Sovyet isteklerinin geri
çevrilmesini doğal gördüğünü, Alman rezervinin Türk-Sovyet antlaĢmasının manasını
tamamen değiĢtirerek antlaĢmayı kıymetsiz bir hale getireceği için bu konuda cevabını
yerinde bulduğunu söylemiĢti. Ayrıca Sovyetlere bildirilen daha önceki esasların geçerli
olduğunu, bu esaslar kabul edildiği takdirde antlaĢma imzalanabileceğini belirtmiĢti.582
IV.GörüĢme
16 Ekim 1939 tarihinde düzenlenen Molotov ile Saraçoğlu arasında yapılan
dördüncü ve son görüĢme yaklaĢık iki saat sürmüĢ, Boğazlar meselesi yüzünden sonuç
alınamadan bitmiĢti.583 Toplantı hakkında Saraçoğlu, Ankara‟ya bilgi verirken
Molotov‟un toplantı baĢlar baĢlamaz yine boğazlar meselesini açtığını, boğazlar ile ilgili
yeni bir taslak sunduğunu söylemiĢti. Kendisinin taslağı reddetmesi sebebiyle de
görüĢmelerin ilerleyemediğini, Molotov‟a, aĢağı yukarı anlaĢtığımız hiçbir nokta yoktur
ama anlaĢamadığımız noktalar pek çoktur dediğini, bu Ģartlar altında görüĢmelerin sona
erdiğini bildirmiĢti. GörüĢme bittikten sonra Molotov, Saraçoğlu‟na, onunla tanıĢtığı
için çok memnun olduğunu, onu çetin bulduğunu, bu çetin müzakerelerin Türk-Sovyet
dostluğunu hiçbir zaman azaltmayacağını, bilakis takviye edeceğini söylemiĢti. Daha
sonrada Saraçoğlu‟na, bir tebliğ neĢretmeyi düĢünüp düĢünmediğini sormuĢ Saraçoğlu
da siz nasıl isterseniz cevabını vermiĢti.584
Bunun üzerine bir bildiri hazırlayan ve bunu Saraçoğlu‟nun onayına sunan
Molotov, gerekli onayı aldıktan sonra 18 Ekim 1939 tarihinde yayınladığı bildiri ile iki
ülke arasındaki dostluk ve barıĢa vurgu yapmıĢtı. Ġki ülkenin birbirlerini alakadar eden
meselelerde her zaman görüĢ alıĢveriĢinde bulunacağını ifade etmiĢti.585 Üç gün olarak
tasarlanan, fakat 23 gün süren586 Saraçoğlu'nun ifadesiyle "daha ziyade bir boğuĢma"
izlenimi veren görüĢmeler bitince Saraçoğlu 17 Ekimde Moskova'dan ayrılmıĢtı.587
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Açıkçası o tarihe kadar devamlı olarak Sovyetlere danıĢarak hareket eden,
aleyhine hiçbir pakta girmediği gibi ona bilgi vermeden hiçbir anlaĢma yapmamaya
özen gösteren Türkiye için Moskova görüĢmeleri Türk-Sovyet iliĢkilerinde bir dönüm
noktası olmuĢtu. Çünkü Sovyetlerin, Moskova görüĢmeleri boyunca Türkiye'yi Üçlü
Ġttifak'tan vazgeçirmeye çalıĢmaları ve imzalanması için daha önce üzerinde anlaĢılan
metnin dıĢındaki konuları içeren yeni bir metni ortaya çıkarmaları Türkiye'nin tepkisini
çekmiĢti. Özellikle Montreux konusundaki talepleri Sovyet niyetlerinden Ģüphe
duyulmasına neden olmuĢ, Moskova görüĢmelerinden sonra Türkiye ile Sovyetlerin
yolları ayrılmıĢtı.
BaĢbakan Refik Saydam, görüĢmelerin olumlu sonuçlanmamasını Sovyetlerin
Saraçoğlu‟na yeni teklifler sunmuĢ olmasıyla, Sovyet taleplerinin imza aĢamasında olan
Üçlü Ġttifak AntlaĢmasına uymamasına bağlamıĢtı.588 20 Ekim 1939 tarihinde
Türkiye‟ye gelen Saraçoğlu, Moskova‟da Sovyet heyeti ile iki ülkeyi ilgilendiren
meseleler hakkında çok olumlu görüĢmeler yaptığını söylemiĢti. GörüĢmelerin iki millet
arasında eskiden beri mevcut olan dostluğun bir kat daha artmasına vesile olduğunu,
görüĢmelerin devam edeceğini ve Moskova‟dan iyi hislerle ayrıldığı ifade etmiĢti.589
Açıkçası Saraçoğlu, o günkü siyasi ortama uygun olarak görüĢmelerin olumlu bir
sonuca ulaĢmamasını bir teferruat meselesi sayıyormuĢ gibi bir hava oluĢturmuĢ, TürkSovyet münasebetlerini eskisi gibi sağlam olduğunu belirtmiĢti.590

3.3.8.Üçlü Ġttifak AntlaĢması
Moskova görüĢmelerinin baĢarısızlıkla sonuçlanması üzerine 23 Eylül 1939
tarihinde hazırlanmıĢ ama imzası Moskova görüĢmeleri sonrasına bırakılan Üçlü Ġttifak
AntlaĢması Ankara'da Türkiye adına Refik Saydam, Ġngiltere adına Ankara Büyükelçisi
H.K.Hugessen, Fransa adına Ankara Büyükelçisi Massigli tarafından 19 Ekim 1939
tarihinde imzalamıĢtı.591 AntlaĢmayla Türkiye, bir Avrupa devleti, gerek Ġngiltere'ye
gerekse Fransa'ya karĢı saldırıya giriĢir ve bu saldırı Akdeniz‟de her ikisinin de savaĢa
588
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girmesini zorunlu kılarsa veya Ġngiltere ve Fransa, Yunanistan ve Romanya'yı
savunmak için savaĢa girerse Ġngiltere ve Fransa'ya yardım edeceği garantisini vermiĢti.
Ġngiltere ve Fransa ise Türkiye‟nin Akdeniz Bölgesi‟nde saldırıya uğraması halinde
Türkiye‟ye yardım etme garantisini vermiĢti.592 Ayrıca, Ġngiltere ve Fransa, Türkiye‟ye
Sovyetler tarafından tecavüze uğradığı takdirde yardım edecek, Türkiye, hiçbir Ģekilde
Sovyetlerle silahlı mücadeleye girmeyecekti. Bunun dıĢında Türkiye'ye askeri malzeme
vermeyi vaat eden Müttefikler, bu yardım gerçekleĢmediği sürece ittifak antlaĢmanın
geçerli sayılmayacağını da kabul etmiĢti.593
Bu arada, Üçlü Ġttifak AntlaĢmasına ilk tepki Sovyetler Birliğinden gelmiĢti.
25 Ekim 1939 tarihinde Sovyet Büyükelçisi Terentyev, Saraçoğlu ile görüĢerek, Sovyet
Hükümetinin, Saraçoğlu‟nun Moskova‟dan dönüĢü beklenmeden niçin Üçlü Ġttifak
AntlaĢmasını imzaladığını sormuĢtu. Ayrıca metnin Moskova‟da gösterilen metin mi
olduğunu, Türkiye‟nin Sovyetler ile müzakereleri kesilmiĢ mi saydığını, Moskova‟da
Saraçoğlu‟nun reddettiği teklifleri hükümet ile müzakere edip etmediğini merak ettiğini
söylemiĢ, Üçlü Ġttifak AntlaĢması‟nı onaylamadığı belirtmiĢti. Saraçoğlu, Türkiye‟nin
Sovyetler ile dostluğu sürdürmek niyetinde olduğunu, Moskova görüĢmelerini kesilmiĢ
saymadığını, talep gelmesi halinde yeniden görüĢmelere baĢlanabileceğini, Üçlü Ġttifak
AntlaĢması‟nda da bir değiĢiklik yapılmadığını söylemiĢti. Saraçoğlu‟nun cevabından
tatmin olmayan Molotov, 31 Ekim günü hem Moskova görüĢmelerin baĢarısız olması
hem de Üçlü Ġttifak dolayısıyla Türkiye‟yi suçlayan bir konuĢma yapmıĢtı.
KonuĢmasında Türkiye‟nin izlediği siyasetinin kendilerine uymadığını belirtirken
Müttefik grubuna katılan Türkiye'nin bir gün bu kararından dolayı piĢmanlık duyup
duymayacağını tahmin edemediğini söylemiĢti.594
AntlaĢmanın hedeflerinden biri olan Ġtalya buna fazla ses çıkarmazken595
Almanya Büyükelçisi Von Papen duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için Saraçoğlu‟nu
ziyaret etmiĢti. 2 Kasım 1939 tarihinde yapılan görüĢmede Von Papen, Almanya'nın
tüm uyarılarını hiçe sayarak Ġngiltere'ye yanaĢan Türkiye‟nin imzaladığı ittifak
hükümlerini hayata geçirmesi durumunda Almanya'nın düĢmanları arasında yer
592
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alacağını sert bir dille ifade etmiĢti. Bunun üzerine Saraçoğlu, Almanya‟nın tutumunu
yumuĢatmak için bir hafta sonra Von Papen ile görüĢerek kendisine: „„Türkiye’nin bu
ittifakı sadece kendini savunma amacına yönelik olarak yaptığını‟‟ söylemiĢti.
Almanya‟yı değil, Ġtalya‟yı hedef aldığını bu yüzden de Almanya‟nın endiĢe
etmemesini istemiĢti. Von Papen ise Türk-Alman dostluğundan Ģüphe ettiklerini
bildirmiĢ, Sovyet Büyükelçisinin kendisine, eğer Türkiye boğazlardan müttefik savaĢ
gemilerinin geçmesine izin verirse, boğazları bombalayacaklarını söylediğini de
aktarmayı unutmamıĢtı.596
Von Papen‟in uyarısına rağmen Üçlü Ġttifak AntlaĢması‟nın askeri sözleĢmesi
Ankara‟da Ġngiliz, Fransız ve Türk Genelkurmay BaĢkanları tarafından imzalanmıĢ,
onay için de TBMM‟ye sunulmuĢtu. Saraçoğlu, antlaĢmanın DıĢiĢleri ve Milli Savunma
encümenleri tarafından incelendikten sonra TBMM‟ye sunulmasını teklif etmiĢti.597
Teklifi kabul edilince de aynı gün oluĢturulan encümenler antlaĢmayı iki gün içerisinde
inceleyerek 8 Kasım 1939 tarihinde TBMM‟ye sunmuĢtu. 598 TBMM‟ye sunulan
antlaĢmayı açıklama görevini Saraçoğlu üstlenmiĢ, yaptığı konuĢmada, antlaĢma
hazırlanırken üç ülke temsilcisin de az vermek çok almak gibi fikirlerden tamamen uzak
durduğunu söylemiĢti. Sadece karĢılıklı ve kıymetli bir yardım antlaĢması yapmak için
çaba gösterildiğini, kim ne derse desin sadece barıĢa hizmet etmek için yapıldığını
belirtmiĢti. Bundan sonra üç devletin barıĢ için çalıĢmalarının artarak devam edeceğini
dile getirmiĢti. Daha sonra oylamaya geçilmiĢ ve antlaĢma oybirliğiyle kabul edilerek
yürürlüğe girmiĢti.599
AntlaĢmadan

sonra

Saraçoğlu‟nu

ziyaret

eden

Ġngiltere

Büyükelçisi

H.K.Hugessen, Saraçoğlu‟na Türk-Sovyet Paktı akamete uğradığı için Türkiye ile Ġtalya
arasında iĢbirliği yapılmasını önermiĢti. Saraçoğlu, Ġtalya‟nın Türkiye‟nin düĢmanı
olduğunu, Türkiye‟ye yakın olan On iki Ada‟yı elinde tuttuğu süre boyunca da düĢmanı
olarak kalacağını söylemiĢ, böyle bir iĢbirliğinin Ģu an mümkün olmadığını dile
getirmiĢti.600 Bu arada Saraçoğlu bir yandan müttefikleriyle iĢbirliğini geliĢtirirken bir
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yandan da Almanya ile iliĢkileri geliĢtirmek için çaba sarf ediyordu. Bunun için 16
Kasım 1939 tarihinde Von Papen ile bir görüĢme yapmıĢtı. GörüĢmede Batılıların
Türkiye'ye çok baskı yaptıklarından Ģikâyet etmiĢ, Almanya ile ekonomik iliĢkileri
geliĢtirmek istediğini söylemiĢti. Saraçoğlu‟nun talebine 26 Kasım'da cevap veren Von
Papen, Alman Hükümetinin ekonomik iliĢkilerin geliĢtirilmesine hazır olduğunu
bildirmiĢti.601 Ancak, Türkiye‟nin Almanya‟nın silah ambargosunu kaldırması halinde
krom vermeye razı olacağını bildirmesi yüzünden herhangi bir ticaret antlaĢması
imzalanamamıĢtı.602

3.3.9.Balkan Antantını Canlandırma TeĢebbüsleri
1940 yılıyla birlikte savaĢın Balkanlara yayılma ihtimali ortaya çıkınca Türk
dıĢ politikası tekrar hareketlenmiĢ, Türkiye, Balkanlar tarafından gelebilecek olası bir
tehdidi önlemek amacıyla Balkan Antantını güçlendirme çabalarına giriĢmiĢti. Çünkü
Türkiye güvenliğini sadece Ġngiliz ve Fransızlara bağlamak istemiyor, Balkan
devletlerinin bölgelerini savunmak için birlikte mücadele etmesini istiyordu.603 Bu
nedenle Saraçoğlu 2 ġubat 1940 tarihinde baĢlayacak olan Balkan Antantı toplantısına
çok önem veriyordu. Basına verdiği beyanatlarda da toplantı sayesinde, Antant
Devletleri arasında birliğin bir kat daha artacağını,604 Balkan devletlerinin birbirleri ve
büyük devletlerle iliĢkilerini gözden geçirerek iyi iliĢkilerini devam ettireceğini
söylüyordu.605 Bu arada antantın diğer bir üyesi Yugoslavya, toplantıda Balkan birliğine
mani engellerin ortadan kaldırılması için uğraĢacağını ama Balkan devletlerinin Türkiye
gibi Ġngiltere ve Fransa ile ittifak yapmasına taraftar olmadığını, çünkü böyle bir
giriĢimin Almanya ve Sovyetlerin tepkisini çekebileceğini açıklıyordu.606
ĠĢte böyle bir ortamda toplantıya katılmak için 30 Ocak günü Ġstanbul‟a gelen
ve gazetecilere beyanat veren Saraçoğlu, Balkanlarda harbin veya harp tehlikesinin
dolaĢtığı günlerde büyük faydalar sağlayacağını düĢündüğü Balkan Antantının yıllık
601
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toplantısı için Belgrat‟a gittiğini söylemiĢti. Burada müttefik memleketlerin DıĢiĢleri
Bakanları ile bölgeyi alakadar eden meseleler üstünde konuĢacağını, aradaki dostluk ve
birlikteliğin toplantı sayesinde daha da kuvvetleneceğine inandığını belirtmiĢti. Ayrıca
Türkiye‟nin mevcut muharebeler karĢısında tarafsız değil, sadece savaĢ dıĢı olduğunu,
savaĢ alevinin kendisine sıçramaması için icap eden bütün tedbirleri aldığını ifade
etmiĢti. Türkiye‟nin saldırıya uğramadığı ve taahhütlerini yerine getirmeye mecbur
edici bir durumla karĢılaĢmadığı sürece de barıĢı korumak için sonuna kadar mücadele
edeceğini dile getirmiĢti.607
Bu beyanattan sonra yola çıkan Saraçoğlu, Bulgaristan‟a uğrayarak Bulgar
BaĢbakanı ve DıĢiĢleri Bakanı ile görüĢmüĢtü. Dostluk mesajlarının verildiği görüĢmede
Saraçoğlu „„Komşuluk ve akrabalığımızın boş sözlerden ibaret olmadığını ispat etmemiz
lazımdır‟‟ demiĢti.608 Bulgar BaĢbakanı ise Dobruca meselesinin çözümünün savaĢ
sonrasına bırakıldığını, Romanya‟nın bir Sovyet saldırısına uğraması halinde fırsattan
istifade edip, Romanya‟ya saldırılmayacağını bildirmiĢ, bunun Romenlere aktarılmasına
razı olmuĢtu.609
Daha sonra Belgrat‟a geçerek konsey toplantısına katılan Saraçoğlu, burada
ortak bir savunma planı hazırlanması ve saldırılara karĢı birlikte karĢı konulması
teklifinde bulunmuĢtu. Ama yaptığı teklif üye devletler tarafından Almanya‟yı
kızdıracak bir hareket olarak görüldüğü için kabul edilmemiĢti.610 Konseyin sonunda 7
maddeden oluĢan bir bildiri yayınlanmıĢtı. Bildiriye göre: Dört devlet, Doğu Avrupa‟yı
harpten korumak için faaliyetlerine devam edecek, birbirlerinin aleyhine ittifaklara
girmeyecek, dostluk iliĢkileri ve ekonomik bağlar güçlendirecekti. Ayrıca Balkan
Antantı 7 sene daha uzatılacak, diğer toplantının yapılacağı 1941 ġubat ayına kadar
aralarındaki sıkı temas devam ettirilecekti.611
Balkan Antantı‟nın bu Ģekilde bitmesi gerek üye ülkeler gerekse Londra ve
Ġtalya‟da olumlu karĢılamıĢtı. Londra, antantın barıĢa vurgu yapmasından ve Doğu
Avrupa‟da barıĢın hâkim olacak olmasından memnun olurken Ġtalya, Balkan ülkelerinin
607
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barıĢ yanlısı tutumundan, Romanya‟nın, Macaristan ve Bulgaristan ile olan
münasebetlerini dostça çözecek olmasından memnun kalmıĢtı. Konseyden sonra
Yugoslavya BaĢbakanı‟nın daveti üzerine NiĢ‟e giden Saraçoğlu burada bir gün
kaldıktan sonra Bulgaristan‟a geçmiĢti.612 Burada, Bulgar Kralı ve Bulgar BaĢbakanı ile
görüĢerek onlara antantta alınan kararlar hakkında bilgi vermiĢ, saldırılara karĢı ortak
hareket konusunda fikir alıĢ veriĢinde bulunmuĢtu.613
7 ġubat 1940 tarihinde Türkiye‟ye gelen Saraçoğlu, kendisini karĢılayan basın
mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye‟nin takip ettiği dürüst, açık ve samimi
politikanın müttefik olan veya olmayan bütün Balkan ülkeleri tarafından takdirle
karĢılandığını söylemiĢti. Balkanların savaĢ ateĢinden korunması için bütün Balkan
devletlerinin aynı yönde hareket ettiğini, bundan sonra Balkan devletleri arasındaki
sorunların bir ailenin fertleri arasındaki sorunlar gibi kolayca çözüleceğine inandığını
açıklamıĢtı.614 Bu inancını 12 ġubat günü devraldığı Balkan Antantı Konsey
BaĢkanlığı615 ile hayata geçirmek istemiĢti. Ġlk iĢ olarak da Bulgar-Romen
yakınlaĢmasını sağlamak için Romanya DıĢiĢleri Bakanı Gafenco‟nun Bulgar dostluğu
ile ilgili sözlerini Bulgaristan‟a yazı ile bildirmeyi uygun görmüĢtü. Fakat Gafenco buna
razı olmayınca Saraçoğlu‟nun Bulgaristan ile Romanya arasındaki sorunları düzeltip
Balkan Antantını güçlendirme konusundaki teĢebbüsü yarım kalmıĢtı.616
Bu arada Ġngiltere ve Fransa, Mihver Ülkelerin Balkanlara sarkmalarını
önlemek, Balkan ülkeleri arasındaki dayanıĢmayı daha da arttırmak için Yugoslavya,
Yunanistan, Romanya ve Türkiye arasında diplomatik faaliyetlere baĢlamıĢtı. Bu
kapsamda ilk önce Türkiye‟ye gelerek Ġtalya‟nın özellikle Yugoslavya üzerindeki
emelleri hakkında bilgi vermiĢti. Ġtalya‟ya karĢı alınması gereken önlemleri konuĢmak
için Ġngiliz, Fransız ve Türk Genelkurmay BaĢkanlarının bir araya gelerek bir plan
hazırlaması gerektiğini söylemiĢlerdi. 16 Mayıs 1940 tarihinde ziyaret ettikleri
Saraçoğlu‟na da Ġtalya‟nın savaĢa girmesi durumunda Türkiye‟nin Üçlü Pakt
AntlaĢması gereğince savaĢa girmesini umduklarını belirtmiĢlerdi. Bu isteklere ertesi
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gün cevap veren Saraçoğlu, Genelkurmay baĢkanları arasına yapılacak müzakerelere
katılmak üzere Fevzi Çakmak‟ın 18 Mayıs‟ta Beyrut‟a hareket edeceğini açıklamıĢtı.
Balkanların güvenliği için Balkan Paktı Genelkurmay temsilcilerinin Atina‟da
toplanması gerektiğini belirtirmiĢ, Yugoslavya ile Türkiye arasında askeri bir
anlaĢmanın yapılabileceğini bildirmiĢti.617
Bu Ģekilde müttefikleri ile arasını iyi tutan Saraçoğlu, aynı zamanda AlmanFransız savaĢını yakından takip ediyor, Almanya‟nın Fransa karĢısındaki üstünlüğüne
paralel olarak Almanya'yla iliĢkilerin geliĢmesi için adımlar atıyordu. Bu kapsamda
Almanya ile Türkiye arasındaki ticari iliĢkilerin 31 Ocak 1940 tarihinde hazırlanan
ticaret antlaĢması ile yeniden canlandığı618 bir dönemde Von Papen Ģerefine bir davet
vererek Türk-Alman dostluğuna verdiği önemi göstermek istemiĢti. SavaĢın
baĢlamasından sonra ilk kez verilen sadece bağımsızlık devletlerin büyükelçileri ile
DıĢiĢleri Bakanlığı ileri gelenlerinin davet edildiği yemek iĢe yaramıĢtı. Çünkü Von
Papen, aynı gün Berlin'e yazdığı raporda Türkiye‟nin Almanya‟ya karĢı tutumunda
olumlu yönde geliĢmeler olduğunu bildirmiĢti.619
1 Haziran 1940 tarihinde Ġngiliz ve Fransız Büyükelçileri, Saraçoğlu‟nu ziyaret
etmiĢti. Ziyarette Ġtalya‟nın savaĢa girme ihtimali ve Yugoslavya‟nın durumundan
bahsedilmiĢti. Ayrıca büyükelçiler Saraçoğlu‟ndan Ġtalya‟nın savaĢa girmesi durumunda
Türkiye‟nin seferberlik ilan etmesini, Ġtalya‟ya karĢı seferberlik konusunda diğer
Balkan Devletlerini de ikna etmesini istemiĢlerdi. Buna olumlu yanıt veren Saraçoğlu
da, seferberliğin lüzumu konusunda bir metin hazırlamıĢ, bu metni Yunanistan,
Yugoslavya ve Romanya DıĢiĢleri Bakanlarına göndermiĢti. Hatta Sovyet Hükümetine,
Türkiye‟nin Ġtalya‟nın savaĢa girmesi halinde zorunlu olarak kısmi seferberlik ilan
edeceğini, alınacak tedbirin Sovyet Hükümeti ile hiçbir alakası olmadığını bildirerek
yanlıĢ bir izlenim oluĢmasını engellemek istemiĢti.620 Bu Ģekilde denge politikası
izleyen Saraçoğlu‟nun iĢini Ġtalya‟nın savaĢa katılması zorlaĢtırmıĢtı.
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3.3.10.Ġtalya’nın SavaĢa Girmesi
Ġtalya kendisi savaĢa girmeden savaĢın sona ermesini istemediği için Ġngiltere
ve Fransa'ya savaĢ açmıĢtı. Böylece Türkiye‟nin de savunucusu olduğu Akdeniz
güvenlik sahası saldırıya uğramıĢ, Üçlü Ġttifak çerçevesinde Türkiye‟nin savaĢa katılma
mecburiyeti ortaya çıkmıĢtı. Bunun farkında olan Ġngiliz ve Fransız elçileri 11 Haziran
1940 günü DıĢiĢleri Bakanlığı‟na gelerek Türkiye'nin, Ġttifak AntlaĢması‟na uygun
olarak hareket etmesini, seferberlik ilan etmesini, deniz ve hava üslerini de Müttefik
devletlere açmasını istemiĢti. Ayrıca Ġtalya‟ya savaĢ açarak Ġtalyan bayrağı taĢıyan
gemilerin boğazlara girmesine engel olunması yönünde talepte bulunmuĢlardı.621 Bu
istekleri değerlendiren hükümet ilk önce meseleyi 1925 tarihli Dostluk ve Tarafsızlık
Paktı gereğince Sovyetlere açmıĢtı. Sovyet Hükümeti, Ġngiliz ve Fransız isteklere
olumsuz cevap verdiği gibi Türkiye'yi de tehdit etmekten çekinmemiĢti.622 Gerek
Sovyetlerin tavrı gerekse Fransa‟nın son durumunu dikkate alan Türk Hükümeti,
Fransa‟nın çökmek üzere olduğu bir dönemde savaĢa girmenin makul hiçbir bir tarafı
olmayacağına karar vermiĢti. Bunun üzerine Saraçoğlu, 13 Haziran 1940 tarihinde
Ġngiliz ve Fransız Büyükelçileri ile bir araya gelmiĢti.623 GörüĢmede Saraçoğlu, Türk
ordusunun savaĢa hazır olmadığını ve müttefikler tarafından vaat edilen yardımların
yerine getirilmediğini söylemiĢti. Ayrıca Türkiye‟nin savaĢa katılması durumunda
Sovyetler ile silahlı mücadeleye girme ihtimalinden de bahsederek Türkiye‟nin savaĢa
katılmayacağını bildirmiĢti. Bu cevap karĢısında ĢaĢkına dönen büyükelçiler, en azından
Müttefik ülkeler ile münasebeti ve alıĢveriĢi kesme gibi Türkiye‟yi savaĢa sokmayacak
uygulamaların yapılmasını istemiĢti. Saraçoğlu, bu isteklerin de Türkiye‟yi savaĢa
sürükleyecek tarzda olduğunu, bu nedenle kabul edemeyeceğini bildirmiĢti. Bunun
üzerine Ġngiltere Büyükelçisi bu sefer Türkiye‟nin savaĢa niçin katılmadığını bildiren
beyanatını açıklarken en azından Londra‟nın isteklerini dikkate almasını rica etmiĢti.
Bunu kabul eden Saraçoğlu verilecek beyanatın Londra‟dan gelecek telgrafa göre
hazırlayacağını söylemiĢ ve Londra‟nın telgrafını beklemeye baĢlamıĢtı. 16 Haziran
günü gelen telgrafta Ġngiltere, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi‟ni geri çağırmasını,
Ankara'daki Ġtalyan Büyükelçisi‟ni sınır dıĢı etmesini ve diplomatik iliĢkilerin
621
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kesilmesini talep etmiĢti. Yayınlanacak beyanat konusunda „„Ġtalya'nın, Ġngiltere ve
Fransa'ya karĢı savaĢa girmesi üzerine Türk Hükümeti, Müttefikleri ile mutabık kalarak
Ģimdilik savaĢ dıĢı kalmaya karar vermiĢtir‟‟ ifadesini kullanılmasını rica etmiĢti.624
Londra‟nın telgrafına uygun bir beyanat hazırlayan Saraçoğlu, Fransa‟nın
Almanya‟dan mütareke talebinde bulunduğu öğrenince hazırladığı beyannameyi iptal
etmiĢ, yeni bir beyanname hazırlamaya baĢlamıĢtı. Bu arada Ġngiltere Büyükelçisine,
hazırladığı beyannamede, son geliĢmelerden dolayı „„Müttefikleri ile mutabık kalarak‟‟
cümlesini kullanılmayacağını ama „„şimdilik savaş dışı kalmıştır‟‟ cümlesini
kullanacağını söylemiĢti. Ġtalya ile diplomatik iliĢkilerin kesilmesi ve buna bağlı diğer
tedbirlerin alınması yolundaki tekliflerin, savaĢa sebep olabileceği gerekçesi ile kabul
edemeyeceğini belirtmiĢ, yine de Ġtalya ile olan ticareti engellemek için elinden geleni
yapacağını ifade etmiĢti.625
Refik Saydam da TBMM‟de yaptığı konuĢmada Türkiye‟nin Ġtalya'nın savaĢa
girmesiyle oluĢan yeni durumu incelediğini, Ġttifak antlaĢmasının iki numaralı protokol
hükmünü uygulamaya karar vererek, savaĢ dıĢı olma konumunu muhafaza ettiğini
bildirmiĢti. Ülkenin emniyeti ve müdafaası için de bir taraftan askeri hazırlıkların
devam ettiğini, diğer taraftan her zamankinden fazla uyanık olunacağını söylemiĢ, Ģu
anki vaziyetin barıĢın korunmasına hizmet edeceğini açıklamıĢtı.626
Beyanatı Ġngiltere, Türkiye‟nin tam bir tarafsızlığa kaydığı Ģeklinde yorumlasa
da, daha tatmin edici bir beyanat yapılması için ısrar etmemiĢti. Çünkü Ġngiltere,
Türkiye‟nin savaĢa girmesi durumunda Almanya, Ġtalya hatta Sovyetler ile karĢı karĢıya
gelebileceğini, bu durumda Ġngiltere‟nin Türkiye‟ye gerekli yardımı yapamayacağını
biliyordu. Ayrıca Türkiye‟nin yenilmesi halinde bu sonucun manevi olduğu kadar
stratejik pek çok olumsuzluğa neden olacağını da hesap etmiĢti.627
Türkiye‟nin savaĢta tarafsız kalmasıyla yetinmek istemeyen Almanya, Ġngiliz
dostu saydığı ve Üçlü Ġttifak AntlaĢması‟nın mimarı olarak gördüğü Saraçoğlu‟nu
düĢürmek için harekete geçmiĢti. Bunun için Fransa'nın yenilgisi üzerine eline geçirdiği
624
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birtakım raporları 3 Temmuz 1940 tarihinde yayınlamıĢtı.628 Bakü Planı adı verilen ve
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Massigli tarafından yazıldığı iddia edilen raporlarda
Bakü petrollerinin Türk hava sahasından uçacak Fransız uçakları tarafından
bombardıman edilmesinin Saraçoğlu ile görüĢüldüğü yazıyordu. Saraçoğlu'nun böyle
bir durumda „„İran'ın protesto etmesinden mi korkuyorsunuz?‟‟ sözünün Massigli
tarafından „„Türkiye engel çıkarmayacaktır‟‟ Ģeklinde yorumlandığı bildiriliyordu.629
Almanya raporları yayınlamakla, Sovyetler ile Türkiye'nin arasını açmayı, hatta iki ülke
arasında silahlı bir çatıĢma çıkarmayı ümit ediyordu. Böyle bir durumda yalnız kalan
Türkiye‟nin

Romanya

gibi

Mihvere

yaklaĢabileceğini

düĢünüyordu.

Ayrıca

Saraçoğlu‟nun yerini kaybetmesiyle Alman yanlısı yeni bir DıĢiĢleri Bakanı beklenebilir
ve bu değiĢim Türkiye'nin Almanya'ya yakınlaĢmasını sağlayabilirdi. Her ne kadar
Almanya‟nın yayınladığı raporlarda Türkiye'nin bu eyleme izin verdiğini veya eyleme
dahil olmayı kabul ettiğini gösteren hiçbir Ģey olmasa da Almanya ilk etapta amacına
ulaĢmıĢtı. Çünkü Sovyet Hükümeti bu olaya sert tepki göstermiĢ, Türkiye'yi
saldırganlıkla suçlayarak büyükelçisini geri çağırmıĢtı. Sovyet basınında da Türkiye
aleyhine yazılar yayınlanmıĢtı.630
Bakü Planı raporlarının yayınlanması dolayısıyla zor durumda kalan Massigli,
önce Saraçoğlu‟na daha sonra da Alman basınına mektup göndererek haberlerin doğru
olmadığına dair beyanatta bulunmuĢtu.631 Saraçoğlu‟nu rahatlanan beyanat, Alman
basını tarafından pek dikkate alınmamıĢtı. Hatta Alman basını Massigli‟nin beyanatının
doğru olmadığı yönünde bir haber daha yapmıĢtı.632 Fakat daha sonra belgelerde
değiĢiklik yapıldığı anlaĢılınca Türkiye‟nin haklılığı anlaĢılmıĢ, olaylar Almanya
aleyhine geliĢmiĢti. Çünkü Sovyet tehdidi altında kalacak Türkiye'nin kendisine
yanaĢacağını bekleyen Almanya için bunun tam tersi olmuĢ ve bu olay yüzünden
düzelme aĢamasına gelen Türk-Alman iliĢkileri olumsuz etkilenmiĢti. Ayrıca görevden
alınacak diye bekledikleri Saraçoğlu da görevinde kalmıĢtı. Hatta Refik Saydam, 12
628
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Temmuz 1940 tarihinde TBMM‟de yaptığı konuĢmada Almanya‟yı kınamıĢ, Türkiye
Cumhuriyetinde devlet adamlarının kalmasının ve gitmesinin sadece TBMM‟nin kararı
ile olacağını söylemiĢti.633 Bu geliĢmelerden sonra Almanya geri adım atmıĢ ve
Massigli‟nin
söylemiĢti.

634

raporları

hakkında

Alman

muhabirin

tercüme

hatası

yaptığını

Böylece bununla ilgili Türk-Alman polemiği kapanmıĢ, 25 Temmuz 1940

tarihinde de yeni bir ticaret antlaĢması imzalanmıĢtı.635
Bu arada Ġngiltere‟nin Moskova Büyükelçisi Cripps, Londra‟ya Stalin‟in
Sovyetlerin Balkanlar‟da ilerlemeye niyeti olmadığını, ancak Türkiye‟den çekindiğini
ve Türk-Sovyet iliĢkilerinin iyileĢtirilmesi konusunda Ġngiltere‟nin yardımını kabul
edeceğini bildirmiĢti. Bunun üzerine Ġngiltere, bir Türk-Sovyet AntlaĢması yapılması
için harekete geçmiĢti. Çünkü Ġngiltere‟ye göre Türk-Sovyet iĢbirliği sağlanırsa, hem
Almanların Balkanlara ve Karadeniz‟e inmeleri hem de Türkiye‟nin Sovyet baskısı
nedeni ile Almanya‟ya yanaĢması önlenebilirdi.636
Bu amaçla Ġngiltere, bir taraftan Türk-Sovyet iĢbirliği sağlamak için gayret
gösterirken diğer taraftan da muhtemel bir Ġtalyan-Yunan savaĢında, Türkiye‟nin
Yunanistan‟a yardım etmesi imkânını araĢtırıyordu. Bunun için Ġngiltere Büyükelçisi
H.K.Hugessen, Saraçoğlu‟nu 20 ve 26 Ağustos tarihlerinde ziyaret etmiĢti. Ziyarette,
Saraçoğlu ile çıkma ihtimali yüksek olan bir Ġtalyan-Yunan savaĢında Türkiye‟nin neler
yapabileceği konusunu görüĢmüĢtü. Saraçoğlu, hükümetin bu konuda almıĢ bir kararı
olmadığını, hem böyle bir kararın alınması için yeterli sebep görmediğini söylemiĢti.
Ayrıca büyükelçinin Ġtalyanlara karĢı daha sert davranma, Ġtalyan halkını sınır dıĢı etme
ve Ġtalya‟da ki Türk Büyükelçisini çekme gibi taleplerini de uygun bir dille reddetmiĢti.
Ġki gün sonra Saraçoğlu‟nu tekrar ziyaret eden H.K.Hugessen, bu seferde Türkiye‟nin
Ġtalya ile Yunanistan arasında bir savaĢ çıkarsa buna tarafsız kalmayacağını hatta savaĢa
dahil bile olacağına Ġtalya‟yı inandıracak tarzda hareket etmesini istemiĢti. Saraçoğlu,
buna cevaben zaten basında bu yönde haberlerin yer aldığını belirtmiĢti.637

633

TBMM Zabıt Ceridesi, VI.Devre, XXIII, Ġnikat 73, (12 Temmuz 1940), s.59.
Ulus, 15 Temmuz 1940.
635
Cumhuriyet, 26 Temmuz 1940.
636
İkinci Dünya Savaşı ….., s.13-25.
637
İkinci Dünya Savaşı…, s.25-26.
634

121

H.K.Hugessen, Saraçoğlu ile yaptığı temasların neticesini Londra'ya bildirirken
Saraçoğlu‟nun bağlayıcı olmayan cevaplar vermesinden yakınmıĢtı. Fakat askeri
teçhizat bakımından noksan olan Türkiye‟nin savaĢa girmesi halinde Yunanistan'a
doğrudan doğruya askeri yardımda bulunmayacağı gibi Ġngiltere'den de daha fazla
askeri malzeme isteğinde bulunacağı söylemiĢti. Bu durumda da Türkiye'nin savaĢa
girmesinin kendileri için bir avantaj teĢkil etmeyeceğini ifade etmiĢti. Ayrıca, bu Ģekilde
savaĢa giren Türkiye‟nin zayıf durumundan Sovyetler Birliği‟nin faydalanacağını ve
Boğazlar ile ilgili istekler ileri süreceğini belirtmiĢti. Bunun üzerine Ġngiliz Hükümeti,
büyükelçiye 23 Ağustos 1940‟ta gönderdiği telgrafta Türkiye‟den faydalı bir
tarafsızlıktan baĢka bir istekte bulunulmamasını, ancak Ġtalya‟yı saldırıdan alıkoyacak
mahiyette bir beyanatta bulunmasını talep etmesini istemiĢti.638
Bu isteği Saraçoğlu‟na ileten H.K.Hugessen, 16 Eylül günü Saraçoğlu‟ndan
Ġtalyan-Yunan savaĢı çıkana kadar basında Türk-Yunan dayanıĢmasını gösteren beyanat
ve yazıların eksik olmamasını rica etmiĢti. Buna karĢılık Saraçoğlu, Türk-Yunan
dostluğunu gösteren sözlerin ve yazıların vakti gelince yayınlanacağını, Ġngiliz
Hükümetinin istediği beyanat için de en uygun zamanın 29 Ekim olacağını söylemiĢti.
Çünkü TBMM‟nin açılıĢ vesilesiyle Türk Hükümetinin yapacağı böyle bir beyanatın
ağırlık taĢıyacağını dile getirmiĢti.639
Bu arada Hitler ile Mussolini, 4 Ekim‟de bir araya gelmiĢti. Yapılan
görüĢmede Mısır harekâtı, Karadeniz'de Romen limanlarının ele geçirilmesi,
Sovyetlerin etkisiz hale getirilmesi, Türkiye ve Yunanistan'a karĢı önce siyasi alanda bu
olmazsa askeri alanda harekete geçilmesi yönünde kararlar almıĢlardı. Bunun üzerine
H.K.Hugessen, 16 Ekim'de Saraçoğlu'nu ziyaret ederek yukarıdaki bilgileri iletmiĢ ve
Türk Hükümeti‟nin ne düĢündüğü sormuĢtu. Saraçoğlu, cevaben Almanların
Balkanlarda harekete geçmelerinin beklenebileceğini, amaçlarının Romen petrollerini
kontrol altına aldıktan sonra, doğrudan ya da Boğazları ele geçirmek sureti ile Sovyetler
Birliğine ve Türkiye'ye karĢı giriĢecekleri askeri harekâtı kolaylaĢtırmak olabileceğini
söylemiĢti. Türkiye'nin Alman tehditlerine boyun eğmeyeceğini belirtmiĢti.640
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Türkiye‟nin Ġngiltere ile savaĢtaki geliĢmeleri ve iĢbirliği konuları görüĢtüğü
bir zamanda, Ġtalya‟nın Yunanistan‟a saldırması641 bir taraftan Balkan Paktı‟nı, diğer
taraftan da Üçlü Ġttifak AntlaĢmasının üçüncü maddesini yani Romanya ve Yunanistan'a
güvence maddesini gündeme getirmiĢti. Türkiye bu durum karĢısında ne yapacağını
düĢünürken Almanya hiç zaman kaybetmemiĢ ve Türkiye‟nin savaĢa katılmasını
önlemek için harekete geçmiĢti. Bu kapsamda Almanya Büyükelçisi Von Papen, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ġnönü ve Saraçoğlu ile bir görüĢme yapmıĢtı.
GörüĢmede Von Papen, Almanya Lideri Hitler'in göndermiĢ olduğu iyi dilek mesajını
iletmiĢ, Almanya'nın Ġtalya'nın saldırı hareketinden haberi olmadığını, Ġtalya'nın
Türkiye'ye saldırmasına izin verilmeyeceğini söylemiĢti. Türkiye'nin hiçbir konuda
endiĢe etmemesini istemiĢti.

642
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sınırına yaklaĢır ve Ege Denizi'ndeki adalara saldırırsa bu teĢebbüsün Türkiye‟nin
hayati çıkarlarına yöneltilmiĢ sayılacağını ve savaĢa yol açacağını belirtmiĢti.643
Bu arada H.K.Hugessen, Saraçoğlu‟nu ziyaret ederek Türkiye‟nin savaĢa
girmesi gerektiğini söylemiĢti. Oysa Türkiye‟nin böyle bir zorunluluğu yoktu. Çünkü
Balkan Paktı, üye ülkelerin sadece Balkan içi sınırlarını garanti etmekteydi. Ayrıca
Yunanistan'ın kendi isteğiyle „„bölge dıĢı bir ülkeden‟‟ (Ġtalya) kaynaklanabilecek
saldırılara karĢılık verme olayı Pakt hükümleri dıĢında bırakılmıĢtı.644 Dolayısıyla
Balkan Paktı çerçevesinde Türkiye'nin savaĢa girmesini gerektirecek bir durum yoktu.
Üçlü Ġttifak çerçevesindeyse Türkiye‟nin iki numaralı protokol olan „„Sovyetler Birliği
ile hiçbir Ģekilde karĢı karĢıya gelmeyeceği‟‟ maddesini kullanma hakkı vardı. Bu
nedenle Saraçoğlu, Ġngiltere‟ye Ġtalya'nın Yunanistan'a saldırısına müdahale etmesinin
Türkiye'yi Sovyetler ile savaĢa sürükleyebileceğini gerekçe göstererek savaĢa
katılmayacağını bildirmiĢti. Buna itiraz edemeyen Ġngiltere, en azından Türkiye ile
ortak bir beyanname yayınlanmasının, Bulgaristan'ı saldırıya katılmaktan alıkoyacağı
için faydalı olacağını belirtmiĢti. Saraçoğlu, H.K.Hugessen'e, Bulgaristan'a diplomatik
kanallardan açık ihtarda bulunduğunu, Yunanistan'a saldırması halinde Türkiye‟nin de
savaĢa dahil olacağını bildirdiğini söylemiĢti. Ayrıca Türkiye'nin Bulgar ordusunu
641
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hareketsiz bırakarak Yunanistan'ın Trakya'daki ordusunu Arnavutluk cephesine sevk
etmesine katkıda bulunduğunu ilave etmiĢti.645 Daha sonra da Ġngiltere, Türkiye‟den
tarafsızlığını Mihver'den ya da Sovyetlerden bir saldırı gelmeyecek Ģekilde mümkün
olduğu kadar Müttefikler yararına sürdürmesini istemiĢti. Buna karĢılık Türkiye, bir
kere daha Saraçoğlu'nun ağzından Türkiye'nin „„tarafsız‟‟ değil sadece „„savaĢ dıĢı‟‟
olduğunu, saldırıya uğrayana ya da kendini taahhütlerini uygulamakla yükümlü olana
kadar da böyle kalmaya devam edeceğini bildirmiĢti.646

3.3.11.Alman-Sovyet GörüĢmeleri
Türkiye, tüm dünyaya savaĢ dıĢı olduğunu bildirirken 12 Kasım 1940 tarihinde
Almanya ile Sovyetler arasında dünyanın nüfuz bölgelerine ayrılması konusunda
görüĢmeler baĢlamıĢtı.647 Çünkü Hitler‟e göre Almanya savaĢı kazanmıĢ ve sıra
dünyanın nüfuz bölgelerine ayrılmasına gelmiĢti. Bu amaçla yapılan görüĢmelerde
Türkiye‟de pazarlık konusu olmuĢtu. Almanya DıĢiĢleri Bakanı Ribbentrop, Sovyet
BaĢbakanı Molotov‟a Türkiye'yi Ġngiltere'nin safından ayırabilmek için birlikte hareket
edilmesi gerektiğini söylemiĢti. Ayrıca, Sovyetlerin Boğazlar rejiminden duyduğu
tatminsizliği anladığını, Sovyet savaĢ ve ticaret gemilerinin Akdeniz'e daha kolay bir
Ģekilde geçmesi gerektiğini belirtmiĢti. Molotov ise Sovyetlerin, Türkiye ile masaya
oturarak kendisine karĢı tarihi bir saldırma bölgesi olan Boğazlarda üs elde etmesi
gerektiğini dile getirmiĢti.648 GörüĢmenin sonunda da Ribbentrop, Molotov‟a boğazlar
konusunda bazı değiĢiklilerin yer aldığı ama Türkiye‟nin herhangi bir nüfuz bölgesinde
yer almadığı bir antlaĢma taslağı vermiĢ, böylece görüĢme sona ermiĢti.649
Taslağı inceleyen Stalin, 25 Kasım günü Hitlere cevap yazmıĢ, Mihver
Grubuna katılmak için bazı isteklerde bulunmuĢtu. Ġstekleri Karadeniz güvenlik bölgesi
içinde bulunan Bulgaristan'la karĢılıklı bir yardım antlaĢması imzalamak, uzun vadeli
kiralama yoluyla Ġstanbul ve Çanakkale Boğazlarında üs kurmak, Türkiye'nin Almanya,
645
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Ġtalya ve Sovyetler ile bir pakta katılmayı kabul etmesi halinde toprak bütünlüğünü
garanti etmek aksi takdirde Türkiye'ye karĢı gerekli tedbirleri almaktı.650 Bu istekleri
öğrenen Hitler, Sovyetlerle iĢbirliğini bitirme zamanının geldiğine karar vermiĢti.
Çünkü Boğazları baĢka biriyle paylaĢmak niyetinde değildi. Ayrıca Balkanları kendi
nüfuz alanında gördüğü için Sovyetlerin, Bulgaristan‟a garanti verme bahanesiyle
bölgeye adım atmasını istemiyordu. Türkiye'nin de Almanya‟nın baĢarıları arttıkça
kendiliğinden Alman nüfuzu altına gireceğine inanıyordu. 651
Hitler, Sovyetler Birliği ile iliĢkileri kesmenin hesabını yaparken Sovyetler
Birliği, Bulgaristan‟la ittifak kurarak bir taraftan Almanların güneye inmesine engel
olmak, diğer taraftan da Boğazlarda üs elde etmek için Türkiye üzerinde baskı kurmak
için harekete geçmiĢti. Bunun için 25 Kasım 1940 tarihinde Sofya'ya bir elçi göndermiĢ
„„Türk tehdidi‟‟ karĢısında garantiye ihtiyaçları olup olmadığını sormuĢtu. Ayrıca
Bulgaristan‟a Ege Denizi ve Doğu Trakya‟da emelleri konusunda yardım sözü vermiĢti.
Fakat Romanya'daki Alman yığınağından ve hükümetteki Alman taraftarlarından
çekinen Bulgar kralı, Sovyet önerileri reddettiği gibi Türkiye ile de iyi komĢuluk
iliĢkilerini devam ettireceğini beyan edince Sovyetlerin giriĢimi baĢarısız olmuĢtu.652
GeliĢmeler karĢısında savaĢın sınırlarına daha da yaklaĢtığını sezen Türkiye
kendi imkânları ile savaĢ hazırlıklarını hızlandırmıĢtı. Bunun için Trakya'da yığınak
yapmıĢ, Alman tanklarının geçiĢini engellemek için çukurlar kazmıĢ, Çanakkale'nin
giriĢini mayınlamıĢtı. 23 Kasım‟da Ġstanbul dâhil olmak üzere 6 ilde sıkıyönetim ilan
etmiĢ hatta Ġstanbul müzelerindeki değerli eĢyanın ve bankalardaki altın stoklarının
Ankara'ya ve öteki Ģehirlere nakledilmesine karar vermiĢti. Türkiye, böylece savaĢmaya
hazır olduğunu bütün dünyaya karĢı gösterirken bir yandan da siyasi temaslar yoluyla
Almanlara: „„Biz topraklarımıza bir saldırı olmadıkça savaşa katılmayacağız. Bizi rahat
bırakırsanız, sizde rahat edersiniz.‟‟ mesajı gönderiyordu. 653

650

F.C.Erkin, Türk-Sovyet…., s.167-168.
Türk Dış Politikası, I, s.433.
652
Türk Dış Politikası, I, s.435.
653
A.Öymen, a.g.m., Milliyet, 29 Eylül 1967.
651

125

Bunun farkında olan Von Papen, Berlin‟den gelir gelmez Saraçoğlu ile bir
görüĢme yapmıĢtı. GörüĢmede Türk basınının Alman aleyhtarı yayınlarından rahatsız
olduğunu, Ġstanbul'da sıkıyönetim ilan edilmesini hayretle karĢıladığını ve Ġngiltere'nin
bir kıĢkırtması olmazsa, Almanya'nın, Ġtalyan-Yunan savaĢında seyirci kalacağını
söylemiĢti. Türk-Sovyet iliĢkilerindeki gerginliği çözmek için arabulucu olacağını
bildirmiĢti. Aynı Ģeyleri Ġsmet Ġnönü‟ye de söyleyen Von Papen, ayrıca Almanya'nın
kendi çıkar alanında öngördüğü yeni düzeni Türkiye'nin reddetmemesi halinde,
Türkiye'ye her türlü güvenceyi vermeye hazır olduğunu açıklamıĢtı. Von Papen‟e
verilen cevapta Almanya'nın Ġtalyan-Yunan savaĢına karıĢmamak hususundaki
tutumunun memnunlukla karĢılandığı, Sovyetler ile çözümlenmesi gereken pürüzlerin
olmadığını söylenmiĢti. Almanya‟nın yeni Avrupa düzeni deyiminin açık olmaması
sebebiyle lehte veya aleyhte bir tutum alınamayacağını ancak savaĢın Balkanlara doğru
geniĢlemesini istemeyen Almanya'ya karĢı Türkiye'nin de aynı hisleri taĢımakta olduğu
ifade edilmiĢti. Bunun için iki hükümetin temas ve görüĢmelerde bulunmasının faydalı
olacağı bildirilmiĢti.654
2 Aralık 1940 tarihinde de Saraçoğlu ile Von Papen arasında kamuoyundan
gizli tutulan görüĢmeler baĢlamıĢtı. GörüĢmelerin amacı Almanya ile iliĢkileri vakit
kaybetmeden düzeltmek, Yunanistan'a saldırmasına kesin gözüyle baktığı Almanya'nın,
Türk topraklarına yönelmesine engel olmaktı.655 Bu amaçla baĢlayan görüĢmeler olumlu
geçmiĢ, Von Papen ile Saraçoğlu bazı konularda anlaĢmıĢtı. Buna göre Türkiye,
Avrupa'nın yeniden biçimlendirilmesinde (öncelikle Balkanlar ve Yakın Doğu) aktif
olarak rol almayı kabul edecek, Almanya'ya ve Ġtalya'ya karĢı yürütülecek savaĢlara
katılmayacaktı. Ancak topraklarının güvenliği söz konusu olduğunda,

Ġngiltere ile

yapmıĢ olduğu ittifak geçerli olacak Mihver Devletleri buna itiraz edemeyecekti. Son
olarak ta Mihver Devletleri Türkiye'ye saldırmayacaktı. 656
Türkiye bir taraftan Mihver Devletleri ile anlaĢarak bir taraftan da Ġngiltere ile
mevcut antlaĢmasını devam ettirerek muhtemel bir saldırıya karĢı kendini garantiye
almıĢtı. Ancak, Almanya DıĢiĢleri Bakanı Ribbentrop, 5 Aralık 1940'da Papen'e
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yolladığı talimatta, onayını almadan Türklere hiçbir yazılı belge vermemesini, Türkiye
ile anlaĢtığı konuların olumlu karĢılanmadığını bildirmiĢti. 6 Aralık‟ta yolladığı
talimatta görüĢmelerin derhal yavaĢlatılmasını istemiĢti. Çünkü bu esnada Almanya,
Sovyetler ile görüĢüyor ve görüĢmelerin neticesini belli olmadan Türklerle bir antlaĢma
imzalamak istemiyordu. 24 Aralıkta ise görüĢmelerin tamamen kesilmesini istemiĢti.657

3.3.12.Almanya’nın Balkanlara Ġnmesi
Türkiye, Almanya‟nın Balkanlara inmesinden önce antlaĢma imzalayamadığı
için ne yapacağını düĢünürken, Ġngiltere, Almanya‟nın Balkanlara inmesini engellemek
için Yunanistan ile görüĢmelere baĢlamıĢtı. Selanik‟te hava üssü kurmak için de izin
istemiĢti. Amacı buradan havalanacak uçaklar sayesinde Almanya‟nın güneye
sarkmasını engellemekti. Fakat Yunanistan bu isteği Almanya‟yı tahrik edeceği
gerekçesiyle kabul etmemiĢti.658 Ġngiltere de Türkiye‟ye baĢvurarak savaĢa dahil
olmasını istemiĢti. Saraçoğlu, 9 Ocak 1941 tarihinde H.K.Hugessen ile yaptığı
görüĢmede bunun mümkün olmadığını ve Türkiye‟nin Bulgaristan‟ın Yunanistan‟a
saldırması veya kendisinin saldırıya uğraması durumunda savaĢa gireceğini, bu durumu
da hükümetin henüz resmi olarak açıklamaya niyeti olmadığını söylemiĢti.659
Bunun üzerine H.K.Hugessen, Almanya'ya karĢı Türkiye ile Yugoslavya'nın
iĢbirliği yapması için giriĢimlerde bulunmaya baĢlamıĢtı. Bu kapsamda 12 Ocak günü
Saraçoğlu‟nu ziyaret etmiĢ, Türkiye ile Yugoslavya arasında iĢbirliği yapılması
gerektiğini ifade etmiĢti. Saraçoğlu, bunun daha önce denendiğini ama Yugoslavların
Türkiye‟yi oyaladığını söylemiĢti. H.K.Hugessen de bu defa durumun farklı olduğunu
ve Yugoslavların böyle bir iĢbirliğine hazır olduğunu belirtmiĢti. Saraçoğlu‟ndan da
Türkiye‟nin Ġtalya'ya savaĢ ilan etmesini, Yugoslavya ile olmadığı takdirde yalnız
olarak Alman askerlerinin Bulgaristan'dan veya Yugoslavya'dan geçmesini savaĢ sebebi
sayacağını açıklamasını istemiĢti. Ayrıca Bulgaristan'dan geçecek Alman ordularına
karĢı Bulgar Hükümeti ne tavır takınırsa Türkiye'den geçecek Ġngiliz kuvvetlerine karĢı
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Türkiye'nin de aynı tavrı takınacağını, deniz ve hava üslerini Ġngilizlerin emrine terk
edeceğini Bulgaristan'a bildirmesi ricasında bulunmuĢtu.660
Bu istekler karĢısında Saraçoğlu, böyle bir kararı hükümetin vereceğini
söyleyerek hükümete danıĢması gerektiğini belirtmiĢti. Daha sonra konuyu hükümet ile
konuĢan Saraçoğlu, alınan kararı bildirmek üzere H.K.Hugessen'i 16 Ocak 1941
tarihinde DıĢiĢleri Bakanlığına çağırmıĢtı. Kendisine, hükümetin, gerek Ġtalya'ya karĢı
savaĢa girmenin gerekse Almanya'nın Bulgaristan'dan geçmesini bir savaĢ sebebi
sayacağını bildiren beyanatta bulunmayı Ģu an için faydalı bulmadığını söylemiĢti.
Ġngiltere‟nin isteğine uygun olarak Yugoslavlar ile iĢ birliği yapma konusunda da
kendisine yetki verildiğini, bunun için yarından itibaren çalıĢmalara baĢlanacağını
belirtmiĢti. Daha sonra da Moskova Büyükelçisi Haydar Aktay‟ın Sovyetler hakkında
görüĢlerini içeren: „„Türkiye bir muharebeye tutuştuğunda, harp mesut devam ettiği
müddetçe Sovyetler müttefikimiz gibi hareket edeceklerdir. Harp kötü bir safhaya
girdiği takdirde ise aynı Sovyetler düşmanımızın müttefiki gibi hareket edeceklerdir‟‟
telgrafını H.K.Hugessen‟e göstermiĢti. Ayrıca H.K.Hugessene beyanat yerine
Türkiye‟ye Mısır‟da ki askeri malzeme gönderilir ve bu malzeme Trakya‟ya nakil
edilirse bunun beyanattan bin kat daha etkili olacağını ifade etmiĢti. 661 Bunun üzerine
H.K.Hugessen Ģunları söylemiĢti:
„„Biz sizden İtalya harbe girdiği zaman harbe girmenizi istedik. Bu
talebimizin mevsimsiz ve faydasız bir talep olduğunu bildirdiniz. İtalyanlar ile
Yunanlılar harbe tutuştukları vakit biz daha ziyade size ayak uydurduk. Ayrıca,
Bulgaristan'dan Alman askerinin geçmesine karşı Bulgar Hükümeti nezdinde diri
ve sert bir teşebbüs yapmanızı istedik, siz bu teşebbüsü yaptınız, istediğimiz
manayı ifade eden cümleleri söylediniz. Fakat bu teşebbüs sert ve diri bir
teşebbüsten ziyade bir aşk mektubuna benzedi. Şimdi ise diğer isteklerimizi de
geri çeviriyorsunuz. İtiraf ederim ki bütün bunlar benim vazifemi kolaylaştıran
işler değildir. Ben bugüne kadar tarafınızdan bildirilen retlerin dayandığı
sebepleri uzun uzadıya izah ederek, bunların makul ve mantıki olduğunu
göstermeye çalıştım, muvaffak oldum. Yalnız bu defa bana daha fazla yardım
etmelisiniz.‟‟662
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Daha sonra da Saraçoğlu‟na: „„Şayet Bulgaristan savaşa katılacak olursa, bu
Türkiye için otomatik savaştır.‟‟ sözünü siz bana bildirmiĢtiniz diyerek verdiği sözün
geçerli olup olmadığını sormuĢtu. Saraçoğlu, hükümetinin politikasında değiĢmiĢ hiçbir
Ģeyin olmadığını söylemiĢti. GörüĢmenin sonunda da H.K.Hugessen, gelecek toplantıya,
Ankara'daki Ġngiliz Askeri Heyeti BaĢkanı General Marshall'ın hatta mümkün olduğu
takdirde

Ġsmet

Ġnönü'nün

de

katılmasını

istemiĢti.

Saraçoğlu

da

Ģimdilik

CumhurbaĢkanını rahat bırakalım, toplantıyı aramızda yapalım cevabını vermiĢti.
Toplantının da 22 Ocak 1941'de yapılması kararlaĢtırılmıĢtı.663
22 Ocak tarihinde yapılan ve Türkiye'nin savaĢa girmesini sağlamak için
Ġngiltere‟nin yaptığı tekliflerin devamı mahiyetinde olan toplantı yaklaĢık 2 saat
sürmüĢtü. Toplantıda Ġngiliz heyeti, Türkiye'nin hemen bir beyanatta bulunarak
Bulgaristan'dan geçecek ordulara karĢı savaĢ ilan edeceğini bildirilmesini talep etmiĢti.
Bu olmadığı takdirde de gerek Bulgaristan, gerek Almanya nezdinde aynı manada sıkı
ve sert bir tebligatta bulunulmasını istemiĢti. Saraçoğlu, bu konuda hükümetin daha
önce almıĢ olduğu kararları yinelemiĢ, ısrar etmenin hiçbir anlamı olmadığını
söylemiĢti. Bunun üzerine Ġngiliz heyeti, Almanların 3 aydan önce hiçbir faaliyete
geçemeyeceğini bu 3 ay içinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra sırası ile Bulgaristan,
Yunanistan ve Türkiye‟yi ele geçireceğini ifade etmiĢti. Böylece Almanlar,
Sovyetlerinin etrafını kuĢatıp, onu hareket edemeyecek bir hale getirecek, daha sonra da
Ġngilizler ile savaĢacaktı. Bütün bunlara mani olmak için Türkiye'nin zaman
kaybetmeden yani daha iĢin baĢında Almanya‟ya savaĢ ilan edip bu oyunu bozması
gerekiyordu. Saraçoğlu, Ģayet Almanların böyle bir kararı varsa, kararlarından
Türkiye'nin herhangi bir sözü ile vazgeçmeyeceğini söylemiĢ, böylece toplantı hiçbir
sonuç alınamadan sona ermiĢti.664
31 Ocak günü Churchill, Ġsmet Ġnönü'ye, Almanya'nın Bulgaristan'a
yerleĢmesinin Türkiye için doğuracağı tehlikeleri iĢaret eden bir mektup göndererek
Türkiye'nin savaĢa katılmasını, Ġngiliz hava üslerinin kurulmasına müsaade etmesini
istemiĢti. Ayrıca Türkiye'ye 10 filoluk bir hava kuvveti ile 100 adet uçaksavar topu
vermeyi, lazım gelen askeri personeli de sivil olarak göndermeyi teklif etmiĢti. Amacı
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kurulacak hava üsleri sayesinde Türkiye'nin müdafaasını sağlamak, Romanya'nın petrol
bölgelerine hücum imkânı kazanmak, Almanların Yunanistan'a taarruzu önlemekti.665
Mektubu Saraçoğlu‟na gösteren Ġngiltere Büyükelçisi H.K.Hugessen bunu
Ģahsen CumhurbaĢkanına iletmek istediğini söylemiĢ, Saracoğlu‟na mektup hakkındaki
fikrini sormuĢtu. Saraçoğlu da Churchill‟in tekliflerine olumlu bir cevap verileceğini
ümit etmediğini söylemiĢti. Ġsmet Ġnönü, 6 ġubat 1941'de kabul ettiği Ġngiltere
Büyükelçisi‟ne, Türkiye'nin savaĢa girmesinde bir fayda görmediğini, savaĢa
girmedikçe de ne bugün ne de yarın Ġngiliz silahlı kuvvetlerinin Türkiye'ye girmesine
müsaade edemeyeceğini belirtmiĢti. Ayrıca böyle bir talebin Üçlü Ġttifak AntlaĢmasında
yerinin bulunmadığını belirterek, Churchill'in mesajında bahsettiği Türkiye'yi askeri
araç bakımından donatmak meselesi üzerinde durarak, söz verilen malzemenin
Türkiye‟ye hemen gönderilmesini istemiĢti.666
Bu arada ABD, savaĢın Avrupa‟da aldığı durumdan endiĢelenmeye baĢlayarak
Balkanlar'ın kaderi ile ilgilenmeye karar vermiĢti. Hatta ABD BaĢkanı Roosevelt,
Balkan Devletlerinin direnme gücünü arttırmak için Albay William Danovan'ı
görevlendirmiĢti.667 1 ġubat 1941 tarihinde Türkiye'ye gelen Danovan668 yaptığı
görüĢmelerde, Amerika'nın Ġngiltere'ye elinden gelen bütün yardımı yapmaya kararlı
olduğunu, aynı Ģekilde Hitler'e direnecek bütün ülkelere de yardım yapılacağını, bu
nedenle Hitlere karĢı koymak gerektiğini söylemiĢti.669 9 ve 14 ġubat tarihlerinde ise
Roosevelt, Ġsmet Ġnönü‟ye bir mesaj göndermiĢti. Mesajında Ġngiltere‟nin savaĢı
kazanacağını, Amerika‟nın ödünç verme ve kiralama programı ile saldırıya uğrayan
devletlere yardım edeceğini bildirmiĢti.670 Tüm bu istekler karĢısında Ankara,
Türkiye'nin ABD ve Ġngiltere'nin ideallerini tam olarak destelediğini, fakat savaĢa hazır
olmaması nedeniyle herhangi bir taahhüde giriĢmeyeceğini açıklamıĢtı.671
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3.3.13.Türk-Bulgar Saldırmazlık Paktı
Türkiye savaĢ dıĢı kalma pozisyonunu sürdürürken Bulgaristan da savaĢ dıĢı
kalmak için uğraĢıyordu. Çünkü Almanların Balkanlara yaklaĢmasıyla birlikte zorunlu
olarak Alman tesiri altında kalmıĢtı ve savaĢa dahil olmak istemiyordu.672 Bu yüzden
Türkiye‟nin Ġstanbul ve diğer bazı illerde sıkıyönetim ilan edip sınır boyunca bazı
güvenlik tedbirleri almasını kendine karĢı hazırlık olarak algılamıĢ, endiĢelenmeye
baĢlamıĢtı.673 Türkiye ise Bulgaristan‟ın Alman kuvvetlerine yol açmasından
korkuyordu. ĠĢte bu endiĢeler Türkiye ile Bulgaristan‟ı birbirine yaklaĢtırmıĢtı. Yapılan
görüĢmeler sonucunda da iki ülkenin dostluk ve iyi komĢuluk esaslarını öngören bir
beyanname yayınlamıĢtı.674 17 ġubat 1941 tarihinde Saraçoğlu ile Bulgaristan'ın Ankara
Büyükelçisi B.Kirof arasında imzalanan beyanname ile Türk ve Bulgar Hükümetleri
birbiri hakkında karĢılıklı emniyet, dostluk ve toprak bütünlüğüne saygılı olmayı
taahhüt ediyordu. Ayrıca iki ülke birbirlerine tecavüz etmeyecekler, iyi komĢuluk
iliĢkilerini devam ettireceklerdi. Aralarındaki ticari iliĢkiler de geniĢletilecek, iki
memleketin basını arasındaki ahenk ve dostluğu devam ettirilecekti.675
Beyanname dıĢarıda özellikle Ġngiltere'de yankı uyandırmıĢtı. Çünkü
Ġngiltere'ye göre Bulgaristan, Türkler tarafından saldırıya uğramayacağına emin olunca
Almanlara karĢı olan direniĢi zayıflayacaktı. Bu geliĢme Almanya‟nın ilerlemesini
hızlandıracaktı. Böyle bir geliĢmeye engel olmak için hemen harekete geçerek
Türkiye‟nin Bulgar BaĢbakanı‟na Ģu telgrafı çekmesini sağlamıĢtı: „„Eğer, Bulgaristan,
Almanya’nın arkasına katılmak sureti ile lekelenirse, Türkiye’nin hareket tarzı da
değişebilir.‟‟676 Bu arada beyannamenin Türkiye'yi Mihver politikasına yakınlaĢtırdığı
Ģeklinde fikirler ortaya atılınca Saraçoğlu açıklama yapmak zorunda kalmıĢtı.
Açıklamasında Türkiye'nin politikasında değiĢmiĢ bir Ģeyin olmadığını, Türkiye‟nin
ittifaklarına sadık ve bütün devletlerle, özellikle komĢularıyla iyi geçinmek kararında
olduğunu söylemiĢti. Kendi emniyet sahasında yapılacak yabancı faaliyetlere ve
hareketlere asla tepkisiz kalmayacağını, toprak bütünlüğüne ve istiklaline yapılacak her
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taarruza silahla karĢılık vereceğini belirtmiĢti. SavaĢ dıĢı kalma politikasının da devam
edeceğini, Türkiye'nin,

topraklarına saldırması halinde Almanya'ya karĢı da

savaĢacağını dile getirmiĢti.677
Balkanlar'da durumun gün geçtikçe aleyhine döndüğünü gören ve bunu
düzeltmek için çalıĢmalarını hızlandıran Ġngiltere, Almanya‟nın Balkanlara yerleĢtikten
sonra doğuya doğru bir hamle yapacağını beklemekte ama hedefin Yunanistan mı yoksa
Türkiye mi olacağını tahmin edememekteydi.678 Bunu öğrenmek için DıĢiĢleri Bakanı
Eden ile Genelkurmay BaĢkanı Dill‟i 26 ġubat 1941 tarihinde Ankara‟ya
göndermiĢti.679 Ġngiliz Heyeti, buradaki temaslar sonucunda Yunanistan‟ın tehlikeye
daha açık olduğunu anlamıĢ, Türkiye‟ye kendilerinin Yunanistan'a yardım edeceğini,
Türkiye'nin de Almanya'ya savaĢ ilan etmesinin uygun olacağını söylemiĢlerdi. Türk
heyeti, Türkiye‟nin savaĢa dahil olması durumunda Almanların Boğazları ele geçirmek
için saldırıya geçebileceğini, böyle bir durumda Sovyetlerin de Kafkas cephesinden
Türkiye'ye saldırmasının ihtimal dahilinde olduğunu dile getirmiĢti. Bu nedenle
hükümetin askeri donanım bakımından çok zayıf bir durumda olan Türk ordusunun
Alman saldırısını tahrik etmesinde bir mana bulamadığını, ancak saldırı halinde
Türkiye'nin kendisini korumaya azimli olduğunu belirtmiĢti.680 Bu arada Saraçoğlu,
Ġngiltere‟nin isteği üzerine Yugoslavya BaĢbakanına ortak hareket edilmesi gerektiğini
bildiren bir telgraf çekmiĢ ama Yugoslavya BaĢbakanı cevap olarak „„Küçük
memleketler böyle büyük işlere karışmamalı.‟‟ demiĢti.681 GörüĢmelerin sonunda da
Türk ordusunun desteklenmesine devam edilmesi, Kuzey Afrika'da ele geçen Ġtalyan
savaĢ

malzemesinin

Türkiye‟ye

gönderilmesi

olanağının

araĢtırılması

kararlaĢtırılmıĢtı.682 1 Mart‟ta yayınlanan ortak bildiride iki hükümetin Türk-Ġngiliz
Ġttifakına tam bağlılıkları ve bütün sorunlar üzerindeki siyasetlerinde tam uyuĢma
gördükleri belirtilmiĢti.683

677

Cumhuriyet, 24 ġubat 1941.
H.K.Hugessen, a.g.m, Vatan, 27 Mayıs 1949.
679
Cumhuriyet, 26 ġubat 1941.
680
İkinci Dünya Savaşı ….., s.45-46.
681
C.Açıkalın, a.g.m., s.1073.
682
İkinci Dünya Savaşı ….., s.45-46.
683
Cumhuriyet, 1 Mart 1941.
678

132

Bu arada Türkiye'nin kendisine karĢı harekete geçmeyeceğine güvenen
Bulgaristan‟ın Mihver'e katılmasıyla684 Almanların hemen hemen bütün Balkanlar'a
hâkim olması Türkiye'de kısa süreli bir korku yaramıĢtı. Çünkü Bulgaristan'a tamamen
yerleĢen Almanya'nın Türkiye'ye saldıracağı, Sovyetlerin de bu durumdan faydalanarak
Türkiye'yi iĢgal edeceği ve ülkenin Polonya gibi parçalanacağı söylenmekteydi. Ancak
Almanya Büyükelçisi Von Papen‟in araya girmesi ile Türkiye rahatlamıĢtı.685 Çünkü
Almanya Lideri Hitler, Türkiye'nin böyle bir korku sonucu Ġngiltere'ye daha çok
yaklaĢmasından endiĢelenen Von Papen'in teĢebbüsüyle Ġsmet Ġnönü'ye 4 Mart 1941
tarihinde bir mektup göndermiĢti.686 Mektubunda Almanya'nın Türkiye'ye karĢı
saldırgan emelleri olmadığını, Alman ordularının Türk sınırından 60 kilometre uzakta
kalacağını bildirmiĢ, Türk Hükümetin de Almanya‟nın aldığı bu kararı değiĢtirmeye
zorlayacak tedbirlere baĢvurmamasını istemiĢti. 687
Ġsmet Ġnönü, mektubu 12 Mart günü cevaplandırmıĢ, mektup 17 Mart günü
Türkiye‟nin Almanya Büyükelçisi Hüsrev Gerede tarafından Hitler‟e verilmiĢti. Ġsmet
Ġnönü mektubunda, Türk-Alman dostluğuna vurgu yapmıĢ ama dostluğun, Alman
Hükümetinin,

Türkiye‟nin

tutumunu

değiĢtirmeye

mecbur

edecek

tedbirlere

baĢvurmadığı müddetçe geçerli olacağını söylemiĢti. Hitler de Ġsmet Ġnönü‟nün
mektubunu okuduktan sonra Hüsrev Gerede‟ye Boğazlar üzerindeki Sovyet
emellerinden bahsederek688 Türkiye'nin Sovyetler Birliğine karĢı duyduğu korkuyu
arttırmak, böylece onu Sovyetlerden uzaklaĢtırmak istemiĢti. Çünkü Sovyetler Birliği'ne
karĢı giriĢeceği savaĢta, Türkiye'nin hiç olmazsa tarafsızlığına ihtiyacı vardı.689
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3.3.14. Türk - Sovyet Saldırmazlık Deklarasyonu
Türkiye‟nin Almanya ile iliĢkilerini düzeltmek için uğraĢtığı bu dönemde
Sovyetler Birliği, Almanya‟nın giderek güçlenmesinden endiĢe duymaya baĢlamıĢ,
Ġngiltere‟nin de etkisiyle Türkiye ile iliĢkilerini düzeltmek için harekete geçmiĢti.690
Çünkü Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı Eden‟in Ankara ziyareti sırasında Ġngiltere‟nin Sovyet
Büyükelçisi Stafford Cripps de Ankara‟ya gelmiĢ ve burada Saraçoğlu ile görüĢmüĢtü.
GörüĢmede Saraçoğlu, Türk-Sovyet yakınlaĢmasının önemine vurgu yapan Cripps‟e,
Türkiye‟nin Sovyetler konusundaki endiĢelerini dile getirmiĢ, bunun Ģu an için mümkün
olmadığını söylemiĢti. Bunun üzerine Cripps, Sovyetlerin, Türkiye‟nin kaygılarını
yatıĢtırması için bir bildiri yayınlamasının yararlı olacağını düĢünmüĢ, bu konuda da
Sovyet Hükümetini ikna etmiĢti.691 Bunun üzerine Molotov, 9 Mart 1941 tarihinde
Moskova Büyükelçisi Haydar Aktay ile bir araya gelmiĢti. Burada Haydar Aktay‟a
etrafta Türkiye, savaĢa girdiği takdirde Sovyetlerin, Türkiye'nin bu durumundan
yararlanarak ona saldıracağı söylentisinin dolaĢtığını fakat bu haberlerin gerçeğe
uymadığını söylemiĢti. Türkiye‟nin saldırıya uğraması veya savaĢa girmesi durumunda
Sovyetlerin tarafsızlığına güvenebileceğini bildirmiĢti.692
Bu geliĢmeler karĢısında Ġngiltere, Eden‟i, Hitlerin Ġsmet Ġnönü‟ye gönderdiği
mesaj ile mesaja verilen cevabı öğrenmek, Balkan ülkeleri arasındaki iliĢkileri
güçlendirme imkânlarını araĢtırmak için LefkoĢa‟ya göndermiĢti.693 Eden‟in LefkoĢa
gitmesinden kısa bir süre sonra Saraçoğlu da LefkoĢa‟ya giderek Eden ile buluĢmuĢtu.
Ġkili arasında 18-19 Mart 1941 tarihlerinde yapılan görüĢmelerde Eden, Yugoslavya'nın
Alman baskılarına boyun eğmek üzere olduğunu öğrenince Saraçoğlu'ndan,
Almanya'nın Yunanistan'a saldırması halinde Yugoslavya, Almanya'ya savaĢ ilan
ederse, Türkiye‟nin de aynı Ģekilde Almanya'ya savaĢ ilan edeceğine dair bir mesajı
Yugoslav Hükümetine göndermesini istemiĢti. Ancak Saraçoğlu, Yugoslavya‟nın bu
öneriyi reddetmesi durumunda Türkiye'nin tehlikeli bir konumda kalacağını söylemiĢti.
Ayrıca Türkiye'nin böyle bir öneri yapmadan önce mutlaka Sovyetlerden, Almanya'nın
Türkiye'ye saldırması halinde tarafsız kalacağına dair bir söz alması gerektiğini
690
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söyleyerek bu isteği kabul edemeyeceğini bildirmiĢti.694 Bunun üzerine Eden, en
azından

Türkiye‟nin

Yugoslavya‟ya,

Ġngiltere‟nin

Balkanlardaki

teĢebbüslerini

desteklediğini, kendileri ile bölgedeki geliĢmeler konusunda fikir alıĢ veriĢinde
bulunmaya hazır olduklarını içeren bir telgraf göndermesi istemiĢti. Saraçoğlu da
Ankara‟ya gittiğinde istenilen telgrafı göndereceğine söz vermiĢ, böylece 2 günlük
görüĢme sona ermiĢti. Saraçoğlu, Ankara‟ya döndüğünde söz verdiği telgrafı Yugoslav
Hükümetine göndermiĢ ama telgraf dikkate alınmamıĢtı.695
Bu arada, kısa bir süre önce Türkiye‟ye saldırıya uğraması halinde tarafsızlık
sözü veren Sovyet Hükümeti 25 Mart 1941 tarihinde Türkiye ile saldırmazlık bildirisi
imzalamıĢtı. Amacı Alman saldırısına karĢı koymaya kararlı olan Türkiye'yi teĢvik
etmek, Alman askeri kuvvetlerinin baskısına ve Von Papen'in nüfuz edici hareketlerine
rağmen Türk siyasetinin değiĢmesini engellemekti.696 Bunun için bir kez daha
Türkiye‟ye saldırıya uğraması halinde kendisinin en geniĢ ölçüde anlayıĢına ve
tarafsızlığına güvenebileceğini beyan etmiĢti.697
Bildiriden iki gün sonra da Yugoslavya‟da hükümet darbesi olmuĢ, Mihver
Devletleri ile iĢbirliğine taraftar olmayan Simoviç Hükümeti iktidara gelmiĢti. Bunun
üzerine Ġngiltere, Simoviç Hükümetine destek vermek için Türkiye‟nin Yugoslavya‟ya,
Ġngiltere‟nin Balkanlardaki teĢebbüslerini desteklediğini içeren bir telgraf göndermesi
istemiĢti. Hatta Ġngiltere BaĢbakanı Churchill, Ġsmet Ġnönü'ye özel bir mesaj göndererek,
bu olaydan ders alınması gerektiğini ifade etmiĢti. Ayrıca Balkanlar'da bir birlik ve
Almanya'ya karĢı ortak bir cephe açılmadığı takdirde, belki de Almanya'nın
Yunanistan'a saldırmadan önce Türkiye'nin üzerine yürüyebileceğini, Türkiye‟nin artık
savaĢa girme zamanının geldiğini söylemiĢti.698 GeliĢmeleri yakından takip eden
Almanya Büyükelçisi Von Papen, Türkiye‟nin endiĢeye kapılıp savaĢa girmesini
önlemek için 5 Nisan 1941 tarihinde Saraçoğlu‟na Yunanistan‟da ilerleyecek Alman
birliklerinin Türk-Yunan sınırına yaklaĢmayacağını, Türkiye‟nin savaĢa girmesini
694
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gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını bildirerek Türkiye‟nin yanlıĢ bir adım
atmamasını istemiĢti.699 Bunun üzerine hükümet bir taraftan Almanya'nın 6 Nisan 1941
günü Yugoslavya ve Yunanistan'a karĢı saldırıya geçmesini diğer taraftan da
Müttefiklerin bu tarihe kadar Türkiye'ye askeri yardım konusunda herhangi bir
yükümlülük altına girmek istememesini göz önüne alarak, savaĢ dıĢı durumunu devam
ettirmeye karar verdiğini Ġngilizlere bildirmiĢti.700

3.3.15.Türk-Alman Dostluk AntlaĢması
Türkiye‟nin savaĢa katılmama kararından memnun olan Von Papen, 8 Nisan
1941

tarihinde

Almanya

DıĢiĢleri

Bakanı

Ribbentrop‟a

gönderdiği

telgrafta

Almanya‟nın bölgedeki geniĢlemesi Sovyetler ile Türkiye arasında bir yakınlaĢmaya
neden olabilir demiĢ, buna engel olmak için de bir Türk-Alman saldırmazlık
antlaĢmasının yapılmasını tavsiye etmiĢti.701 Ribbentrop da bu öneriyi Irak‟taki
geliĢmelerinde etkisiyle702 mantıklı bulmuĢ, Türkiye Büyükelçisi Hüsrev Gerede ile bir
görüĢme yapmıĢtı. Ribbentrop, söze, Hitler ile Ġsmet Ġnönü arasında yapılan
mektuplaĢma ile baĢlamıĢ, bu olayın iki ülke için yeni bir devir açtığını söylemiĢti.
Sovyetlerin, Boğazlar üzerindeki emellerine engel olan Hitler'in kuvvetli bir Türkiye'nin
varlığını Alman siyasetinin ana çizgileri içinde gördüğünü, eski müttefikini kendi
yanında görmekten çok memnun olacağını bildirmiĢti. Ayrıca, Almanya ile yollarını
birleĢtiren Türkiye‟nin revizyonist taleplerinin yerine getirileceğini söylemiĢ, Almanya
ile Türkiye arasında politik bir iĢbirliğinin kaçınılmaz olduğunu vurgulamıĢtı.703
Açıkçası Ribbentrop, Türkiye'yi savaĢ sonrası düzenlemeler ve toprak vaatleri ile kendi
yanına çekmeye çalıĢmıĢtı.704
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Ankara'da ise 16 Nisan 1941 tarihinde DıĢiĢleri Bakanlığı‟na gelen Von Papen,
Berlin'e gitmeden önce Türkiye için faydalı olabilecek herhangi bir istekte bulunmak
isteyip istemediğini Saraçoğlu'na sormuĢtu. Ayrıca Türkiye‟nin Sovyetler konusunda
dikkatli olması gerektiğini söylemiĢti. Çünkü Von Papen‟e göre Stalin, Sovyetlerin
menfaatini savaĢın uzun sürmesinde buluyor, uzun sürecek bir savaĢın ve felaketlerin
her yerde doğuracağı komünist cereyan sayesinde isyanların baĢına geçerek yeryüzünün
Allah‟ı olmak istiyordu. Saraçoğlu da Sovyetlerin Türkiye ve boğazlar üzerindeki tarihi
emellerinin tekrar canlandığını, Bulgaristan ve Almanya ile yaptığı görüĢmelerde
Türkiye‟yi pazarlık konusunu yaptığını söylemiĢti. Bunları Türkiye‟nin sonradan
öğrenmiĢ olduğu gerçeğinden yola çıkarak da Türkiye için iki büyük tehlikeden birinin
Ġtalya diğerinin de Sovyetler olduğunu belirtmiĢti. Türkiye‟nin politikasının da bu iki
tehlikeyi bertaraf edici istikamette yürümek olduğunu vurgulamıĢtı. Von Papen, savaĢın
neticesi ne olursa olsun, Ġtalya‟nın bir tehlike olmaktan çıktığını, Ġtalya‟nın haklarını ve
hudutlarını Almanya‟nın tespit edeceğini söylemiĢti. Bu nedenle asıl tehlikenin
Sovyetler Birliği olduğunu bir kez daha dile getirmiĢ, Almanya‟nın her zaman kuvvetli
ve büyük bir Türkiye‟den yanan olduğunu söylemiĢ, „„Almanya’nın ezilmesinin
Türkiye'yi ne gibi bir tehlikeye maruz bırakacağını düşünmek size aittir.‟‟ demiĢti.705
Von Papen ile görüĢmeler yapılırken, Almanlar, Semendire ve Limni adalarını
iĢgal edince, Ġngiltere Büyükelçisi H.K.Hugessen, Saraçoğlu‟nun yanına gelmiĢti.
Burada Saraçoğlu‟na Sakız, Midilli ve Sisam adalarının Almanya‟nın eline geçmemesi
için Türkiye tarafından geçici olarak iĢgalini önermiĢ, bu öneriyi Yunanlıların da
yapacaklarını bildirmiĢti. Saraçoğlu ise hükümetin böyle bir öneriye ne cevap
vereceğini bilmemekle beraber, kendisini savaĢa sürükleyebilecek bir iĢgali Türkiye‟nin
kabul edemeyeceğini, kiĢisel kanısı ve görüĢü olarak bildirmiĢti. Ancak Yunanlıların
istemesi halinde bu öneriyi hükümete sunacağını söylemiĢti. Aradan birkaç gün geçtiği
halde Yunanistan tarafından böyle bir öneri gelmeyince H.K.Hugessen bu seferde
DıĢiĢleri Bakanlığı Kâtibi Numan Menemencioğlu‟nu ziyaret etmiĢ, ona bu konuyu
açmıĢtı. Numan Menemencioğlu, Saraçoğlu‟nun her zaman önemli görüĢmeleri not
alarak kendilerine verdiği için en son yapılan görüĢme hakkında bilgisini olduğunu
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söylemiĢti. Ama henüz Yunan elçisinin baĢvuru yapmadığını, baĢvursa bile böyle bir
iĢgalin ancak Almanya‟nın onayıyla yapılmasının uygun olacağını ifade etmiĢti.706
Daha sonra hükümet, Hitlerin mesajında Türkiye karasularının yakınlarında
Alman askerlerinin bulunmayacağını bildirmiĢ olması nedeniyle, Midilli, Sakız ve
Sisam adalarının Türkiye tarafından iĢgali konusunda Alman Hükümetine baĢvurmaya
karar vermiĢti. Bunun üzerine Saraçoğlu, Almanya Maslahatgüzarı Kroll‟u çağırarak,
hükümetin kararını kendisine bildirmiĢ, kısa sürede cevap verilmesini istemiĢti. Bu
arada Yunanistan Büyükelçisi yaĢanan geliĢmelerden haberdar olunca Saraçoğlu‟na bu
konudaki kırgınlık ve üzüntülerini bildirmiĢti. Saraçoğlu da Yunan Büyükelçisi‟ne
adalar konusundaki önerinin Ġngiltere Büyükelçisi tarafından yapıldığını söylemiĢ,
olayın aĢamalarını anlatarak Türkiye‟nin dostluğuna her zaman güvenebileceğini
bildirmiĢti. Bu görüĢmeden kısa bir süre sonrada Midilli adasındaki Yunanlılar,
Almanlara baĢvurarak adanın onlar tarafından iĢgal edilmesini talep edince, Midilli ve
Sakız adası Almanlar, Sisam adası Ġtalyanlar tarafından iĢgal edilmiĢti. Saraçoğlu
bununla ilgili Ģunları söylemiĢti: „„Bunun anlamı şudur ki, Yunanlılar, adaların Türkler
tarafından işgalindense, Almanlar ve İtalyanlar tarafından işgal edilmelerini daha
uygun bulmuşlardır.‟‟707
Bu arada Von Papen Berlin'den döndükten sonra 12 Mayıs 1941 günü
Saraçoğlu'nu ziyaret etmiĢti. Ziyarette Hitler'den Ġsmet Ġnönü'ye ikinci bir mesaj
getirdiğini söylemiĢ, Türk-Alman iĢbirliğinin sağlanması halinde Almanya'nın
Türkiye'ye vermeye hazırlandığı taahhütleri bildirmiĢti. Taahhütler:
1-Daha önce verilen, Alman askerlerinin Balkanlarda, Türk sınırından uzakta
kalacağı garantisi geçerlidir ve öyle kalacaktır. Bütün Türk çıkar ve amaçları adilane bir
Ģekilde çözümlenecektir;
2-Resmen ve açıkça, Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığına Almanya'nın
yalnız hürmet hissi bulunmaktadır. Türk hakları da aynı hürmeti görecektir.
Boğazlardaki Türk hakları da Türkiye'nin istediği doğrultuda güçlendirilecektir;
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3-Edirne civarındaki bölge ve Ege'de kıyıya yakın adalar Türkiye'ye
bırakılacaktır. Türk topraklarından asla asker geçirilmesi isteğinde bulunulmayacak,
yalnız var olan ticaret sözleĢmesine istinaden, gerekli hallerde savaĢ malzemesi
geçirmek için müracaat edilecektir;
4-Ġki ülke arasındaki güven ve dostluğu açıklayan herhangi bir Ģey yapılması
durumunda Türkiye‟ye, Almanya'ya karĢı kullanılmayacağından emin olmak kaydıyla
savaĢ malzemesi verilecek, Türk menfaatlerine aykırı hiçbir Ģey istemeyecektir.708
GörüĢmeden iki gün sonra Von Papen, Ġsmet Ġnönü‟nün yanına giderek
kendisine Hitler'in 10 Mayıs 1941 tarihli mesajını iletmiĢti.709 Yapılan görüĢmede Von
Papen, amaçlarının sadece Türkiye ile dost olmak olduğunu, Türkiye‟nin çıkarlarını her
zaman göz ardı edeceklerini bunun karĢılığında sadece Türk topraklarından savaĢ araç
ve gereçlerini geçirmek istediklerini söylemiĢti. Hatta Ġsmet Ġnönü‟yü baskı uygulamak
için de Sovyetlerin Türkiye ile ilgili hesaplarının belli olduğunu oysa Almanya‟nın asıl
niyetinin Ġngiltere ile savaĢmak olduğunu vurgulamıĢtı. Ayrıca Türk-Alman dostluğu
sağlanmazsa Almanya‟nın hedeflerine ulaĢmak için Sovyetler Birliği ile iĢbirliği
yapmak zorunda kalacağını ifade etmiĢti.710 Ġsmet Ġnönü de Almanya'nın Sovyetler ile
anlaĢmasının uzun vadeli olamayacağını, çok değil bir yıl sonra çok daha elveriĢsiz bir
durumla karĢılaĢacağını belirtmiĢti. Eğer Almanya, Türkiye'ye karĢı hiçbir ülkeye
taahhüt vermeyeceğini garanti ederse, Türkiye'nin de Almanya'nın çıkarlarına karĢı
hiçbir yükümlülüğe girmeyeceğini ve onunla çatıĢmayacağını garanti edebileceğini
söylemiĢti. Bunun da Türkiye'nin diğer taraflarla olan yükümlülükleriyle uzlaĢacak bir
formülle yazılı hale getirebileceğini bildirmiĢti.711 16 Mayıs 1941 tarihinde de
Saraçoğlu, Von Papen ile görüĢmüĢ, Almanya‟nın Türkiye üzerinden Irak‟a askeri
malzeme göndermesinin mümkün olmadığını açıklamıĢtı. Çünkü böyle bir durumun
Türk-Ġngiliz antlaĢmasının bozulmasına neden olacağını söylemiĢti.712

708

İkinci Dünya Savaşı …..., s.104-105.
Cumhuriyet, 15 Mayıs 1941.
710
İkinci Dünya Savaşı …..., s.105-106.
711
S.Kılıç, a.g.e., s.392-393.
712
S.Kılıç, a.g.e., s.395.
709

139

Bu arada Saraçoğlu, Türkiye ile Almanya arasında yapılan görüĢmeleri
Ġngiltere‟ye bildiriyor, Türkiye‟ye karĢı anlayıĢ göstermeleri için uğraĢıyordu. Bu
amaçla da 17 Mayıs 1941 tarihinde Ġngiltere Büyükelçisi H.K.Hugessen‟le bir araya
gelmiĢti. Yapılan görüĢmede Saraçoğlu, Almanya'nın Sovyetler ile görüĢme yaptığını
veya görüĢmeye baĢlayacağını, bu durumun savaĢtan ittifaka kadar her ihtimali
kapsadığını söylemiĢti. Ancak Sovyetlerin, eldeki mevcut delillere göre, Almanya ile
anlaĢma yolunu seçeceğini, bunun olması halinde aralarında Türkiye'nin de bulunacağı
bazı ülkelerin sırtından bir anlaĢmanın ortaya çıkacağını dile getirmiĢti. Yine de
Almanların tutulacak yol konusunda tereddüt gösterdiklerini, bu bakımdan Türkiye‟nin
takınacağı tutumun Almanya'nın kararı üzerinde tesirli olacağını belirtmiĢti. Türkiye'nin
böyle bir iĢbirliğini önlemek için de Almanya ile temasa geçerek bir antlaĢma yapmak
niyetinde olduğunu ifade etmiĢti. AntlaĢmada Türk-Ġngiliz Ġttifakına aykırı düĢecek
hiçbir maddenin yer almayacağını, coğrafi ve stratejik bakımdan yalnız bir durumda
bulunan Türkiye'nin yaptığı giriĢimi Ġngiltere'nin uygun karĢılayacağını ümit ettiğini ve
yapılacak görüĢmeler hakkında Ġngiltere'ye bilgi vereceğini söylemiĢti.713
Saraçoğlu‟nun isteği Londra tarafından tepki ile karĢılanmıĢtı. Hatta Ġngiltere
DıĢiĢleri Bakanı Eden, 20 Mayıs tarihinde Saraçoğlu‟na gönderdiği mesajda,
Almanların Türkiye'yi tuzağa düĢürmek istediğini, Türkiye için en doğru yolun Hitler'in
mektubundan bilgi vererek Sovyetler ile iĢbirliği yapması olduğunu ifade etmiĢti.
Ayrıca Almanların Türkiye üzerinden Irak'a malzeme göndermelerini önlemek için
Ģimdiden tedbir alması gerektiğini bildirmiĢti. Saraçoğlu, Ġngiltere‟nin tutumuna tepki
göstererek H.K.Hugessen'e, Ġngiliz Hükümetinin çok egoistçe bir politika takip ettiğini,
cevap verirken iĢleri yalnız kendi açısından değerlendirdiğini söylemiĢti. Türkiye'nin
içinde bulunduğu tehlikeli Ģartları asla göremediğini, oysa Türkiye'nin takip etmekte
olduğu

politikada,

daima

Ġngilizlerin

menfaatini

düĢündüğünü

belirtmiĢti.714

Saraçoğlu‟nun tepkisi üzerine geri adım atan Eden, Saraçoğlu‟na yeni bir telgraf
göndermiĢti. Telgrafında da Türkiye‟nin coğrafi ve stratejik yönden soyutlanmıĢ bir
durumda olduğunu kabul ettiğini bildirmiĢ, Türkiye‟nin Ġngiliz ittifakına zarar
getirmeyecek bir antlaĢmaya varmasını doğal ve akla uygun bulduğunu açıklamıĢtı.
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AntlaĢmaya da Türkiye‟nin Ġngiliz ittifakına sadık kalmak, asker ve gereç taĢımasına
izin vermemek gibi iki önemli noktada özen göstermesinin çok yeterli ve övgüye değer
olacağını söylemiĢti.715
Bu arada Almanya DıĢiĢleri Bakanı Ribbentrop, 19 Mayıs 1941 tarihinde Von
Papen‟e Türk-Alman AntlaĢmasının en kısa zamanda imzalanmasını arzu ettiğine dair
telgraf göndermiĢti. Telgrafında Irak‟a yardımcı olmak için antlaĢmaya konulacak ek
gizli bir madde ile Türkiye‟den savaĢ malzemesinin transit geçiĢinin sağlanmasını,
bunun karĢılığında da Türklere ödül olarak Edirne sınırından toprak bırakılması
sözünün verilmesini istemiĢti.716 Bunun üzerine Von Papen, 23 Mayıs‟ta DıĢiĢleri
Bakanlığı‟na gelerek kendi hazırladığı 5 maddeden oluĢan bir antlaĢma projesi
sunmuĢtu. KarĢılıklı saldırmazlık, birbirlerinin çıkarlarını koruma ve sürekli temas
halinde olmayı öngören antlaĢma projesinin gizli maddelerinde Almanya, Türkiye‟den
Irak'a silah yardımı yapılmasını güvence altına almasını istiyordu. Bunun karĢılığında
da Edirne sınırında ve Boğazlar statüsünde Türkiye lehine değiĢiklik yapılacaktı. Ayrıca
Ege Denizindeki Türk kıyılarına yakın adalar Türkiye'ye bırakılacak, askeri harekâtın
güneyde ve doğuda Türk sınırlarına bulaĢması halinde buralarda da Türkiye'nin
güvenlik çıkarları göz önünde tutulacaktı. Böylece Almanya sadece Balkanlarda ve
Ege'de değil, daha yakın iĢbirliği durumunda Suriye, Irak ve Ġran sınırlarında da Türkiye
lehine bazı düzenlemelerin yapılmasını teklif ediyordu.717
Projeyi inceleyen Saraçoğlu, 27 Mayıs 1941 tarihinde Von Papen ile bir araya
gelerek silah geçiĢi konusunda bir vaatte bulunmasının söz konusu olmadığını718 ama
diğer konulara olumlu baktığını söylemiĢti. Bu konular Almanya ile Türkiye‟nin
birbirlerine karĢı her türlü saldırgan tavırdan kaçınması, antlaĢmanın imzalandığı gün
yürürlüğe girmesi, Almanya‟nın barıĢ zamanında Türkiye‟nin Edirne sınırı, Türk
kıyısına yakın Ege Adaları, Boğazların geleceği konusunda Türk isteklerini dikkate
almasıydı. Bunun dıĢında Türkiye Irak‟a savaĢ malzemesinin geçici olarak SamsunTahran üzerinden sağlanması baĢka sevkiyatlar için Ġran Hükümetiyle uzlaĢmasını kabul

715

F.A.Barutçu, a.g.e., s.202.
S.Kılıç, a.g.e., s.401-402.
717
İkinci Dünya Savaşı ….., s.112.
718
İkinci Dünya Savaşı ….., s.113.
716

141

ediyordu.719 Saraçoğlu‟nun isteklerinin Ribbentrop‟a bildiren Von Papen hiç
beklemediği bir tepki ile karĢılaĢmıĢtı. Çünkü Ribbentrop, silah sevkiyatı konusunda
netlik sağlanmadan Edirne ve adalar konusunda söz verilmesini anlamsız bulduğunu
söylemiĢti. Bu yüzden Saraçoğlu‟na vaat edilen ödüllerin ancak silah sevkiyatı
sağlanırsa mümkün olacağını, silah sevkiyatı olmazsa baĢka teminat verilemeyeceğini
bildirmesini istemiĢti. Türkiye ile antlaĢma konusunda da kendisinin yeni bir taslak
hazırlayacağını belirtmiĢti.720
Bu geliĢmeler yaĢanırken Irak‟ta RaĢit Ali Hükümeti düĢüp yerine Ġngiliz
yanlısı yeni bir hükümet kurulunca, Alman ordusunun Irak'a yönelerek Orta Doğu'yu
ele geçirme planları suya düĢmüĢ, uzun süredir planlanan Sovyetler Birliği saldırısı
gecikme eğilimi göstermiĢti. Artık Almanya için iki seçenek kalmıĢtı. Birincisi seçenek
Türkiye'ye saldırarak Anadolu'yu ele geçirip Ortadoğu'ya hâkim olmak, ikinci seçenek
Türkiye'ye ile bir saldırmazlık antlaĢması imzalayarak daha fazla vakit kaybetmeden
Sovyetler Birliği'ne saldırmaktı. Almanya Lideri Hitler, Türklerin direniĢi, Boğazlardan
asker sevki sorunu ve Toros Dağları engelinin yaratacağı zaman kaybı gibi etkenleri
düĢünerek Türkiye yerine, Sovyetler Birliğine saldırmaya karar vermiĢti. Ġlk iĢ olarak
da Türk-Alman Dostluk AntlaĢmasının bir an önce imzalanmasını istemiĢti.721
Bunun üzerine Almanya DıĢiĢleri Bakanı Ribbentrop, 1 Haziran günü Von
Papen‟e yeni bir antlaĢma taslağı göndererek bunu incelemesini ve Saraçoğlu‟na
sunmasını istemiĢti. 3 Haziran günü Saraçoğlu‟na sunulan taslak 3 ana madde ve 2 gizli
maddeden oluĢmaktaydı. Buna göre Almanya ve Türkiye birbirlerinin ülke bütünlüğüne
saygı gösteriyor, gelecekte ortak çıkarları ilgilendiren konularda dostça temasta
bulunmayı yükümleniyor, antlaĢmanın süresi 10 yıl olarak tespit ediliyordu. Gizli
protokolde ise Almanya Türkiye‟nin boğazlardaki egemenliğini ve bunun uluslararası
düzeyde olması çabalarını destekleyeceğini, Türkiye‟nin de Alman gemilerinin geçiĢini
göz önünde bulundurmasını istiyordu. Ayrıca Almanya, barıĢta Edirne sınırı konusunda
Türk isteklerini dikkate alacağının sözünü veriyordu.722
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Bu arada, daha önce Türkiye‟nin Almanya ile görüĢme yapmasını normal
karĢılayan Ġngiltere, bunu önlemek için harekete geçmiĢti. Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı
Eden, 3 Haziran 1941 tarihinde Saraçoğlu‟na gönderdiği mesajda, Almanlarla yapılacak
siyasi bir antlaĢmadan Türkiye'nin hiçbir Ģey kazanamayacağını söylüyor, böyle bir
antlaĢmadan sonra Türkiye'nin dıĢ politikada bağımsızlığını devam ettirmede güçlük
çekeceğini bildiriyordu. Sonucu bilinmeyen bir politikaya atılmadan önce her Ģeyi iyice
düĢünmesi için Saraçoğlu'nun dikkatini çekiyordu. 723
Saraçoğlu, Ġngiltere‟nin uyarısına rağmen görüĢmeleri sürdürmüĢ, en son
görüĢmede de Von Papen‟e Ġngiltere‟nin Suriye‟yi iĢgal etmesi halinde Türkiye‟nin
stratejik nedenlerle Bağdat Hattı ve Halep civarındaki bölgeyi Almanya‟nın yardımı ile
iĢgalinin mümkün olup olmadığını sormuĢtu.724 Bunu Ribbentrop‟a bildiren Von Papen,
Saraçoğlu‟nun Ġngiltere‟nin Suriye‟ye saldırmasından ve bu durumun Türkiye‟yi zor
durumda bırakmasından korktuğunu, bu konuda Türkiye‟nin bazı isteklerini yerine
getirilmesinin faydalını olacağını söylemiĢti. Böylece Türkiye‟nin Almanya‟ya daha
çok yaklaĢarak Ġngiltere‟den uzaklaĢacağını belirtmiĢti.725 Bu duruma sinirlenen
Ribbentrop 4 Haziran tarihinde gönderdiği telgrafta Von Papen‟e Ģunları söylemiĢti:
„„Sanki Türk-Alman antlaşma kararı Almanya için hayati önemdeymiş ve
Büyük Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Almanya kendini güvence altına almaya
dikkat etmeliymiş izlenimi uyandırıyorsunuz. Oysa Almanya bugün Avrupa’nın
efendisidir. Türk devletini az bir kuvvetle birkaç haftada yok edecek durumdadır.
Yapacağımız antlaşma Türklerin yararındadır. Çünkü biz onların toprak
bütünlüğünü garanti ediyoruz. Oysa Türklerin bizim toprak bütünlüğümüzü
garanti etmesi bizim için önemsizdir. Boğazlar konusunda Türkiye’nin
egemenliğini tanımamız onların yararınadır. Türkiye’ye karşılık beklemeden
Edirne’de bir sınır düzeltmesi sözü de verdik. Buna karşın bizim çıkarımız ise bu
antlaşma sayesinde İngiliz müttefikinden biraz uzaklaşmasıdır. Türkiye’ye Suriye
konusunda garanti vermeye gerek yoktur. Adalar konusunda şu an için hiçbir
bağlayıcı kararın alınamayacağını söylemenizi rica ediyorum. Bu görüşlerimi
dikkate alarak görüşmeleri sürdürmenizi istiyorum.‟‟726
Telgraftan sonra görüĢmeleri Ribbentrop‟un emirleri doğrultusunda yürüten
Von Papen, Saraçoğlu‟na, yeni bir antlaĢma taslağı vermiĢti. Taslakta, iki ülkenin,
birbirinin toprak bütünlüğüne saygı duyduğu, birbirine karĢı her hangi bir teĢebbüste
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bulunmayacağı, ortak çıkarları ilgilendiren konularda dostça temasta bulunacağı ve
antlaĢmanın 10 yıl için geçerli olacağı ön görülmüĢtü. Gizli protokol de Almanya‟nın
Boğazlar üzerinde Türkiye‟nin hâkimiyetini tanıması, Edirne civarında Türkiye‟nin
isteklerini göz önünde tutmasına karĢılık Türkiye‟nin de Almanya‟nın Boğazlarla ilgili
ihtiyaçlarını göz önünde tutacağı belirtilmiĢti. Ayrıca iki ülke ticari iliĢkileri geliĢtirmek
için yükümlülük altına girecekti. 727
AntlaĢma taslağını inceleyen Saraçoğlu, 5, 6 ve 9 Haziran tarihlerinde Von
Papen ile bir araya gelmiĢ ama ortak bir noktada buluĢamamıĢtı. Çünkü Saraçoğlu,
antlaĢma ile Almanya ve Türkiye arasında gerçek bir dostluk kurulmasını, Almanya‟nın
Türkiye‟den, Türkiye‟nin taahhütlerine aykırı hiçbir talepte bulunmamasını, Almanya
ile Sovyetler arasında çıkacak savaĢta, Türkiye‟nin tarafsızlığının garanti edilmesini
istiyor, sade bir antlaĢma imzalamak istediğini belirtiyordu. Türkiye‟nin Ġngiltere ile
yaptığı antlaĢmayı geçersiz hale getirecek, kendisini Almanya'ya bağımlı kılacak veya
Almanya'ya Türkiye üzerinde ayrıcalıklar tanıyacak isteklerini de kabul etmeye
yanaĢmayacağını söylüyordu.728 Fakat daha sonra Türkiye‟nin güvenlik ve ekonomik
sorunlarından dolayı, Almanya‟nın da Sovyetler Birliği'ne saldırmadan önce
Türkiye‟nin tarafsızlığını sağlama arzusu iki tarafın karĢılıklı anlayıĢ göstermesine
neden olmuĢtu.729 Saraçoğlu, Almanya‟nın istediği Ġngiliz rezervini kaldıran yeni bir
antlaĢma taslağı hazırlayarak bunu 12 Haziran 1941 tarihinde Von Papen‟e sunmuĢtu.730
Ġsmet Ġnönü de aynı tarihte Hitlere, 10 Mayıs 1941 tarihli mektubunun cevabını
göndermiĢ, mektubunda, Türk-Alman iliĢkilerin derinleĢmesinden ve gerçek dostluğa
dönüĢeceğinden eminim demiĢti.731
Yeni antlaĢma taslağını inceleyen Von Papen, bunu 13 Haziran tarihinde
Ribbentrop‟a bildirmiĢ ve ne yapılması gerektiğini sormuĢtu.732 Bu arada Ġngiltere de
Amerika'ya müracaat ederek Türk-Alman anlaĢmasının imzalanmasını önlemek için
Amerika‟nın Türkiye üzerinde baskı yapmasını istemiĢti. Bunu kabul eden Amerika ise
15 Haziran‟da Ankara Büyükelçisi Mac Murray‟a telgraf göndererek Türk Hükümetine,
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karĢılanamayacağını bildirmesi için talimat vermiĢti.733 16 Haziran tarihinde
Ribbentrop, Von Papen‟e gönderdiği telgrafta, Türk-Alman AntlaĢmasının 19 Haziran
sabahında basında yayınlanacak Ģekilde yani 18 Haziran ÇarĢamba günü imzalanmasını
istemiĢti. Ayrıca Saraçoğlu‟nun, Türk basını ve radyosunun antlaĢmayı bir Türk-Alman
dostluk anlaĢması olarak göstermesi ve sıcak karĢılaması konusunda garanti vermesi
gerektiğini söylemiĢti. ġayet Türk basını ve radyosu farklı hareket eder ve Almanya‟ya
karĢı olumsuz yayın yaparsa antlaĢmanın hiçbir değerinin olmayacağını belirtmiĢti.
Bunun dıĢında Türk Hükümeti teklif edilen gizli protokolden vazgeçerse, Almanya‟nın
da Türkiye için bir ödül niteliğinde olan gizli protokolden vazgeçeceğini bildirmesini
istemiĢti. Bunun üzerine Von Papen, Saraçoğlu ile görüĢerek Türk-Alman antlaĢması
konusunda basın ve radyonun olumlu yayın yapacağı sözünü almıĢtı.734
Bu arada Mac Murray da 18 Haziran sabahı Saraçoğlu‟na yaptığı ziyarette,
Türk-Alman antlaĢmasının Amerika‟da yanlıĢ yorumlara yol açmasının Amerikan
halkoyunda yaratacağı kötü tesirlere iĢaret etmiĢti. Saraçoğlu‟nun Amerikan basın
temsilcilerine bir açıklama yapmasının çok yararlı olacağını belirtmiĢti. Saraçoğlu ise
Türkiye‟nin Ġngiltere‟nin müttefiki olarak kalmakta devam edeceğini, Ġngiltere
Hükümetinin bilgisi ve rızası ile baĢlayan bu görüĢmelerin her aĢamasında Ġngilizlere
devamlı olarak bilgi verildiğini söylemiĢti. Esasen görüĢmelerinin uzamasına
anlaĢmanın giriĢ kısmına Ġngiltere ile olan ittifaka halel getirilmeyeceğini öngören bir
cümlenin yer almasında Türk Hükümetinin ısrar etmesinin sebep olduğunu söyleyerek
anlaĢmanın hükümlerini Büyükelçiye açıklamıĢtı.735
Saraçoğlu, Mac Murray ile görüĢtükten sonra Von Papen ile bir araya gelmiĢ,
hükümetin kendisine verdiği yetkiye dayanarak736 18 Haziran 1941 tarihinde TürkAlman Dostluk AntlaĢmasını imzalamıĢtı. Böylece 10 yıl süreliğine yapılan ve
imzalandığı gün yürürlüğe girecek olan antlaĢma ile Türkiye ve Almanya birbirinin
toprak bütünlüğüne saygı göstereceklerine dair garanti vermiĢti. Ayrıca iki ülke
doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak, birbirlerine karĢı her türlü harekâttan kaçınmayı
733
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ve ortak yararlarına olan tüm sorunları çözmek için dostça temasta bulunmayı kabul
etmiĢti. AntlaĢmanın süresinin uzatılması konusu zamanı gelince konuĢulacaktı.737
AntlaĢma ile Türkiye, Ġngiltere ile olan bağlarını koparmadan kendisini
Almanya karĢısında daha fazla emniyete alırken Almanya, antlaĢma sayesinde
Türkiye‟nin kendisine yaklaĢtığını, Sovyet cephesinde kazanılacak zaferler sayesinde de
Mihver cephesine kayacağını hesaplıyordu. AntlaĢmaya Ġngiltere tepkisini „„Biz bunu
önceden biliyorduk ama böyle bir antlaşmanın imzalanmamış olmasını muhakkak ki
tercih ederdik.‟‟738 diyerek dile getirmiĢti. Amerika ise antlaĢmaya çok büyük tepki
göstermiĢ, her an Almanya‟nın safına geçeceğini düĢündüğü Türkiye‟ye yardım
yapmanın gereksiz olduğuna karar vererek Türkiye‟yi, Ödünç Verme ve Kiralama
yardımı kapsamından çıkarmıĢtı.739
Saraçoğlu, basına bilgi verirken Türk-Alman saldırmazlık paktının, Türkiye'nin
mevcut taahhütlerine bir halel getirmediğini ve Türkiye'nin sorumluluklarının aynen
devam ettiğini söylemiĢti.740 Ġsmet Ġnönü ise bu konuda: „„Almanlar İstanbul’un
kapılarına gelmişlerdi. Sovyetler Birliği ile saldırmazlık paktları vardı. İngiltere,
adasını kurtarmaya çalışıyordu. ABD, savaşa henüz katılmamıştı. Bu durumda
Almanya’nın Türkiye’ye saldırmayacağı yazılı garantisini nasıl kabul etmezdik‟‟
demiĢti.741

3.3.16. Alman-Sovyet SavaĢı ve Türkiye
Türkiye, 22 Haziran 1941 tarihinde Alman ordularının Sovyet sınırlarını
aĢmalarıyla rahat bir nefes almıĢ, savaĢ baĢladıktan bir gün sonra da tarafsızlığını ilan
etmiĢti.742 Bu arada ABD‟nin Türkiye‟ye karĢı soğukluğu devam ederken Ġngiltere
Türkiye‟nin tarafsız kalmasını destekliyordu. Çünkü Türkiye savaĢ dıĢı kaldığı ve iĢgale
uğramadığı sürece Üçlü Ġttifak dolayısıyla Alman ordularına, topraklarından Orta
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Doğu'ya geçmesine izin vermeyerek Ġngiltere'nin Mısır ordusuna büyük güvence
sağlıyordu. Ayrıca Türkiye, savaĢa Ġngiltere'nin yanında katılmaya karar verse bile bu
karar Ġngiltere'nin baĢka bölgelerde, özellikle Afrika'da ihtiyaç duyduğu birlikleri
Türkiye'ye kaydırmasına neden olacaktı.743 Sovyetlerin, Türkiye‟ye karĢı endiĢeleri
vardı. Bir kere Türkiye, ilan ettiği tarafsızlıkta devam edecek miydi yoksa günün
birinde Almanya‟yı destekleme hevesine mi kapılacaktı. Bunların hiçbiri gerçekleĢmese
bile Türk Hükümeti, güçlü Alman ordularına Anadolu'dan geçit vermemek hususunda
gösterdiği direniĢe ne zamana kadar devam edecekti? 744
Sovyetler Birliği, bu nedenlerden dolayı Türkiye‟ye karĢı kaygılı gözlerle
bakarken Türkiye, yabancı basında yer alan Ġngilizlerin Sovyetlere boğazlar konusunda
tavizler verdiği yolundaki haberler yüzünden Ġngiliz-Sovyet yakınlaĢmasını endiĢeyle
takip etmekteydi. Ayrıca Churchill‟de Alman-Sovyet savaĢının baĢlaması sebebiyle
radyoya verdiği nutukta „„Geçen büyük harbin kazanılmasında büyük hizmetler ifa etmiş
olan

Sovyetlerin

payını

alamamış‟‟

olduğunu

söyleyerek

eski

hatıraları

canlandırmıĢtı.745 Bu olay karĢısında Saraçoğlu, 26 Haziran 1941 günü H.K.Hugessen
ile yaptığı görüĢmede, Churchill‟in söylemiĢ olduğu nutkun hiçbir akıllı yanı olmadığını
dile getirmiĢti. Ġngiltere‟nin yanında savaĢmak zorunda kalan Sovyetler Birliğine,
Boğazları ima ederek vaatte bulunulmasının ve eski hatıralarının canlandırılmasının
hiçbir olumlu yanı bulunmadığını söyleyerek tepkisini dile getirmiĢti.

Türk

hükümetinin de bu durumdan hiç memnun olmadığını bildirmiĢti.746
Saraçoğlu, Türkiye‟nin tepkisini bu Ģekilde dile getirirken Ġngiliz-Sovyet
görüĢmeleri olumlu sonuçlanmıĢ, iki ülke arasında 13 Temmuz 1941 tarihinde politik
konuların ele alınmadığı, birbirlerine yardım ve tek baĢına barıĢ antlaĢması
yapılmayacağı sözünün verildiği bir antlaĢma imzalanmıĢtı.747 H.K.Hugesses‟in
Saraçoğlu‟nun kaygılarını Ġngiltere‟ye bildirmesi üzerine de Ġngiltere ve Sovyetler
antlaĢma dolayısıyla Türkiye‟nin endiĢeye kapılarak Mihver Devletlerine katılmasına
engel olmak için Türkiye‟ye bir nota göndermiĢti. 13 Ağustos 1941 tarihli notada iki
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ülkenin Montreux‟e bağlılıkları teyit ediliyor, Sovyetlerin Boğazlar konusunda hiçbir
tecavüzkâr niyeti ve hak talebi olmadığı konusunda güvence veriliyordu.748 Türkiye‟nin
saldırıya uğraması halinde kendisine her türlü yardımın yapılacağı garanti ediliyordu. 749
Bu arada, Almanya‟nın Sovyetlere karĢı üstünlük kurması ve 3 hafta içinde
Moskova'ya 300 kilometre kadar yaklaĢması, Sovyetler Birliğindeki Türklerin
durumunu akla getirmiĢti. Almanya iĢgal ettiği ve edeceği bu bölgeler için ne
düĢünüyordu? Buralarda kendisi mi yerleĢmek istiyordu? Yoksa müstakil devletler mi
kuracaktı? Yoksa Türkiye'ye pay çıkması ihtimali var mıydı?

Hükümete yakın

çevrelerde olduğu gibi halk arasında da akıllara takılan bu sualler, Almanya Büyükelçisi
Von Papen'e, Türkiye'yi Alman cephesine çekme yolundaki faaliyetleri için yeni bir
hareket sahası açmıĢ, Von Papen, Türkiye‟yi savaĢa sokmak için Turancılık politikasını
kullanmaya karar vermiĢti.750 Bunun için 5 Ağustos 1941 tarihinde Berlin'e bir rapor
yazmıĢ ve raporunda, Türklerin bir soy ve ırk Ģuuru içinde, bu bölgelerdeki isteklerinin
Ġngiltere‟yle değil Almanya ile birlikte gerçekleĢebileceğini ümit ettiğini bildirmiĢti. Bu
nedenle Sovyetler Birliğinin yeni bir nizama kavuĢturulmasında, Almanya ile Türkiye
arasında menfaat birliği olduğuna vurgu yapılmasını, böyle bir Ģey elde etmek için de
Türkiye‟ye fedakârlıkta bulunması gerektiğinin söylenmesini istemiĢti.751 Daha sonra da
Saraçoğlu ile görüĢmüĢ ve kendisine Sovyetler Birliğindeki Türklerin durumu hakkında
ne düĢündüğünü sormuĢtu. Saraçoğlu ise BolĢevizm‟in yok edilmesini arzu ettiğini,
Türk halkının özellikle de gençliğinin milliyetçi olduğunu, hükümetin bunu dikkate
alması gerektiğini, Kırımlı ve Azeri Türklerle görüĢtüğünü,752 onların bu yönde
kendisine çağrıda bulunduğunu söylemiĢti. Bununla beraber bu konuda adım atmak için
Almanya‟nın operasyonlarının ilerlemesini beklediğini belirtmiĢti.753 Bu cevaptan sonra
Von Papen, 28 Ağustos 1941 tarihinde Ġsmet Ġnönü ile bir araya gelmiĢ,754 aynı soruyu
kendisine de sormuĢtu. Ġsmet Ġnönü, bunun Ģimdi değil de Almanya‟nın Sovyetlere karĢı
belli bir üstünlüğe ulaĢtığı zaman konuĢulabileceğini söyleyerek755 Türkiye‟yi neticesi
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belli olmayan bir maceraya atmak istememiĢti.756 Böyle olunca da Von Papen‟in
Turancılık politikasını kullanarak Türkiye‟yi kendi yanına çekme giriĢimi baĢarısızlıkla
sonuçlanmıĢ, tüm dikkatini Türkiye ile yapılacak ticaret antlaĢmasına çevirmiĢti.

3.3.17. Türk-Alman Ticaret AntlaĢması
Türkiye ile Almanya arasında 18 Haziran 1941 tarihinde imzalanan dostluk
antlaĢmasında Eylül ayında yeni bir ticaret antlaĢması yapılması kararlaĢtırıldığı için iki
taraf arasında 8 Eylül 1941 günü görüĢmeler baĢlatılmıĢtı.757 GörüĢmeler Almanya‟nın
antlaĢma imzalandıktan hemen sonra krom istemesi, Türkiye‟nin de Almanya‟ya
Ġngiltere ile yapılan antlaĢma gereği 1943 yılından itibaren krom verebileceğini
söylemesi yüzünden kesilmiĢti.758 Fakat daha sonra Türkiye‟nin Almanya‟ya 1943
yılından itibaren istediği kadar krom vereceğini söylemesi, 1942 yılında verilmeyen
krom karĢılığında bakır sevkiyatın 6.000 tondan 12.000 tona çıkarılacağını, zeytinyağı
ve pamuk konusunda da Alman isteklerinin karĢılanacağını bildirmesi üzerine yeniden
baĢlamıĢtı.759 9 Ekim 1941 tarihinde de yeni bir ticaret antlaĢması imzalanmıĢtı.760
AntlaĢmaya göre iki ülke arasında 31 Mart 1943‟e kadar 96.000.000 Türk lirası
tutarında karĢılıklı mal değiĢ tokuĢu yapılacak, Türkiye, Almanya'ya yalnız 1943 ve
1944 yıllarında yılda 90.000 ton krom ve bunun yanında diğer bazı maddeler verecek,
Almanya'dan da buna karĢılık olarak çelik ve savaĢ malzemesi alacaktı. Almanlar
antlaĢmadan hoĢnut kalmamakla birlikte, savaĢın Almanya lehine geliĢmesine bağlı
olarak Türklerin bu konuda ödün vereceğini umduğu için buna razı olmuĢtu. 761
Bu arada Türkiye, anlaĢmayı imzalarken Almanya'dan uzun zamandır silah
alması ve Ġngiltere‟nin Türkiye'ye yeteri kadar silah yardımı yapmaması nedeniyle
müttefiklerinin antlaĢmayı doğal karĢılayacağını hesap etmiĢti. Fakat Ġngiltere ve ABD,
antlaĢmayı tepki ile karĢılamıĢlardı.762 Ġngiltere Büyükelçisi H.K.Hugessen anlaĢmayı
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protesto ettiğinde, Saraçoğlu kendisine, Ġngiltere ile ABD‟nin Türkiye‟yi savaĢa itmeyi
isteyip istemediğini sormuĢtu. Sert tepki gösterilmesinin nedenini de anlayamadığını
belirtmiĢti. Saraçoğlu‟nun tavrı nedeniyle Ġngiliz Hükümeti Türkiye‟yi tamamıyla
yitirmek korkusu içinde antlaĢma konusunda tepkisini azaltıp bunu anlayıĢla karĢıladığı
söylerken ABD‟nin tavrında yumuĢama olmamıĢtı.763 Bunun üzerine Ġngiltere
BaĢbakanı Churchill, ABD BaĢkanı Roosevelt‟e mektup göndererek Türkiye'nin,
Ġngiltere'nin Mısır ordusunun doğu kanadının korunmasında çok önemli rolü olduğunu
ve Alman baskılarına direnmesi için de askeri bakımdan güçlendirilmesi gerektiğini
bildirmiĢ, Türkiye'ye yeniden yardım yapılmasını istemiĢti.764 Roosevelt bunu kabul
etmiĢti ama bu seferde yardımın nasıl yapılacağı sorun olmuĢtu. Çünkü Amerika,
Türkiye‟ye direk yardım yapmaktan yana iken Ġngiltere, Türkiye‟nin Amerika‟nın
güdümüne girmesini istemediği için yardımın Ġngiltere aracılığı ile yapılmasını
istiyordu. Bununla ilgili pazarlıklar sürerken Roosevelt, Ödünç Verme ve Borçlanma
iĢlerini yürüten Stettinius'a 7 Kasım 1941 tarihinde mektup göndererek Türkiye'nin
savunulmasının ABD'nin savunulmasıyla hayati önemde eĢdeğer olduğunu, bu nedenle
ihtiyaç duyulan malzemenin Türkiye'ye gönderileceğini bunun için hazırlık yapmasını
istemiĢti. Ġngiltere ile görüĢmeler bittikten sonra da yardımın bir kısmının Ġngiltere
kanalı ile bir kısmının da peĢin para alınarak doğrudan doğruya ABD tarafından
gönderilmesine karar verilmiĢti. Bununla ilgili metin de ABD‟nin Ankara Büyükelçisi
Mac Murray‟a gönderilmiĢti. Metni alır almaz Saraçoğlu‟nun yanına giden Mac
Murray, metni göstermiĢ ve bu konuda basın bildirisi yayınlamak için izin istemiĢti.
Saraçoğlu, bildiriye „„Türkiye'nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak için‟‟
ibaresinin konulması durumunda izin vereceğini söylemiĢti. Mac Murray da bunu kabul
edince 4 Aralık‟ta ABD‟nin Türkiye‟ye yardım yapacağı resmen açıklanmıĢtı.765
Açıklamadan hemen sonra Von Papen Saraçoğlu‟nu ziyaret etmiĢti. Burada
Saraçoğlu‟na Amerika BaĢkanı‟nın Türkiye'nin savunmasını kendi savunması ile aynı
gördüğünü açıklamasını, Türk Hükümetin buna cevap vermeyerek bir nevi bu durumu
kabul ettiğini göstermesini hayretle karĢıladığını söylemiĢti. Ayrıca Türkiye‟nin bütün
askeri yığınağını Almanya‟ya yönelik sayılabilecek bir nokta olan Trakya‟ya yaparak
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güney ve doğu cephesinde yığınak yapmamasını, Ġngiltere‟nin de Suriye cephesinde
askeri yığınaklarının bulunmasını endiĢe ile izlediğini belirtmiĢti. Türkiye‟nin adım
adım kendisini savaĢa yaklaĢtırdığı uyarısında bulunmuĢtu.766
Buna karĢılık Saraçoğlu, Türkiye‟nin her iki tarafın dostluğunu kazanarak,
anlaĢma yapılmaya karar verildiği bir anda arabulucu görevini üstlenerek barıĢa hizmet
etmek istediğini söylemiĢti. ġiddetli çatıĢmaların yaĢandığı bir dönemde barıĢa gidecek
bütün

yolların

kapanmasında Almanya'nın

ne

gibi

bir

çıkarı

bulunduğunu

anlayamadığını belirtmiĢti. ABD BaĢkanı‟nın demecini Türk basınında yer almadığı
için yalanlamaya gerek duymadığını, hem yalanlama olmamasının ABD ile bir antlaĢma
yapıldığı anlamına gelmeyeceğini ifade etmiĢti. Alman Hükümeti‟nin de isterse
Türkiye'nin savunmasını kendi savunması olarak gördüğü yönünde bir açıklama
yapabileceğini, Türkiye‟nin bunu da yalanlamayacağını söylemiĢti. Ayrıca Türkiye‟nin
sadece Trakya‟da değil, Çatalca'da da yığınağı olduğunu, doğu ve güney cepheleri gibi
geniĢ cephelerin zaten fazla yığınağa uygun olmadığını dile getirmiĢti. Suriye
cephesinde Ġngilizlerin, abartılacak hiçbir yığınakları yoktur, demiĢti. Saraçoğlu‟nun
sözleri karĢısında rahatlayan Von Papen, bunları hükümetine bildireceğini söylemiĢ,
Saraçoğlu da bunu kabul etmiĢti. 767
Almanya‟nın kaygılarını bu Ģekilde gideren Saraçoğlu, bir yandan da Sovyetler
ile Ġngiltere‟nin savaĢ sonrası durumu tespit etmek amacıyla yaptığı görüĢmeleri takip
ediyordu. Çünkü 16 Aralık 1941 tarihinde yapılan görüĢmede Sovyetler Lideri Stalin,
On iki Ada ile Bulgaristan ve Kuzey Suriye'den bazı toprakların Türkiye'ye verilmesini
önermiĢti. Stalin‟in durup dururken böyle bir öneride bulunmayacağını bilen Saraçoğlu,
acaba Stalin bunun karĢılığında Türkiye‟den Boğazları mı isteyecek yoksa Türkiye‟nin
sırtından yeni bir anlaĢma mı yapılıyor768 veya Almanya karĢısında zor günler geçiren
Stalin, Türkiye‟nin savaĢa girmesi veya tarafsız kalması için bu tür teĢviklerle
Türkiye‟yi ikna etmeye mi uğraĢıyor diye merak etmiĢti.769 Bu arada H.K.Hugessen,
görüĢmelerde Türk menfaatlerine aykırı adımlar atıldığı yönündeki düĢüncelerin doğru
olmadığı göstermek için Saraçoğlu ile görüĢmüĢtü. GörüĢmede gerek Ġngiltere‟nin
766

A.F.Barutçu, a.g.e., s.240-241.
A.F.Barutçu, a.g.e., s.241-242.
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gerekse Sovyetlerin güçlü bir Türkiye‟nin varlığından yana olduğunu söylemiĢti. Hatta
Saraçoğlu‟na, Türkiye‟nin Ġngiltere ile ittifakını bozmasının bedeli olarak Von
Papen‟in, Ġran‟ın Hazar denizi üzerindeki iki vilayetini Türklere vermeyi teklif ettiği
rivayetin dolaĢtığını, bu durumun doğru olup olmadığını sormuĢtu. Saraçoğlu „„Von
Papen, bize yalnız bu kadar bir şey teklif ediyorsa kâfi değil, biz, İskoçya’yı da isteriz‟‟
diyerek böyle bir rivayeti çok komik bulduğunu ima etmiĢti.770
Türkiye,

H.K.Hugessen‟in

yaptığı

açıklamaya

rağmen

Ġngiliz-Sovyet

görüĢmeleri hakkındaki endiĢesini korumakla beraber Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı Eden‟in
Türkiye‟nin endiĢelerini gidermek için 8 Ocak 1942‟de Avam Kamarasında yaptığı
konuĢma ile rahatlamıĢtı. Çünkü Eden, konuĢmasında Türkiye‟nin müttefiklerin zafer
kazanmasından korkmasına gerek olmadığını söylemiĢti. Türkiye‟nin toprak bütünlüğün
hiçbir zaman tehdit altında olmayacağının garantisini vermiĢ, Ġngiltere ve Sovyetler
Birliği tarafından Türkiye‟ye verilen güvencelere saygı gösterileceğini açıklamıĢtı.771
1941 yılını bu Ģekilde kapatan Türkiye 1942 yılına Almanya‟nın savaĢa
katılma yönündeki baskıyla baĢlamıĢtı. Çünkü Almanya, ABD'nin savaĢa girmesiyle772
birlikte Müttefiklerin, Türkiye yolu ile Balkanlarda ikinci bir cephe açmalarından endiĢe
duymaya baĢlamıĢtı. Bunu engellemek için Türkiye‟yi kendi yanına çekmeye karar
vermiĢ,773 Türk-Sovyet sınırına birlik yığdıktan sonra da Kafkasya karĢı düzenleyeceği
harekâtta Türk Hükümetinden destek istemiĢti. Bunu kabul etmeyen hükümet, bir
taraftan olası bir Alman saldırısına karĢı kendini korumak için ABD‟den daha fazla
yardım almak için giriĢimde bulunurken, diğer taraftan Moskova meydan savaĢını
kazanan Sovyetlere karĢı daha dikkatli bir politika izlemeye karar vermiĢti. Bu
kapsamda Ulus gazetesi 25 Ocak 1942‟de Almanya‟ya karĢı kazanılan Sovyet zaferini
övmüĢ, bu yenilginin Alman ordusunun ve halkının moralini sarstığını dair yazılar
yayınlamıĢtı.774
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H.K.Hugessen, a.g.m., Vatan, 31 Mayıs 1949.
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Türkiye‟nin Sovyetler Birliği ile iyi iliĢkiler kurmak istediği bir dönemde Von
Papen ve eĢine karĢı düzenlenen suikast iliĢkilerin bozulmasına yol açmıĢtı.775 Çünkü
yapılan araĢtırmalar sonucunda suikast olayının Sovyetler tarafından Almanya ile
Türkiye'nin arasını açmak için düzenlediği ortaya çıkmıĢtı. Olaydan sonra Türkiye‟nin
Sovyet Büyükelçisi geri çekilirken, suikast azmettiricileri olarak tutuklanan iki Sovyet
vatandaĢı da 25 yıl hapse mahkûm edilmiĢti.776 Bu geliĢmelerden sonra Sovyetler ile
iliĢkileri daha da kötüye giderken Ġngiltere‟nin 26 Mayıs 1942 tarihinde Sovyetler
Birliği ile ittifak antlaĢması imzalaması da Türkiye için hayal kırıklığı olmuĢtu. Bu
geliĢme karĢısında Saraçoğlu izlenecek dıĢ politikanın esaslarını tespit etmeye
çalıĢırken, BaĢbakan Refik Saydam‟ın vefat etmesi nedeni ile hükümeti kurma görevi
kendisine verilince Üçüncü DıĢiĢleri Bakanlığı dönemi de sona ermiĢti. Saraçoğlu‟nun
Dördüncü ve BeĢinci DıĢiĢleri Bakanlığı dönemi BaĢbakanlığı dönemi içerisinde
inceleneceği için bu bölümde incelenmemiĢtir.

775
776

Ulus, 25 ġubat 1942.
Türk Dış Politikası, I, s.449.
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IV. BÖLÜM
BAġBAKANLIK DÖNEMĠ VE SONRASI

4.1.BAġBAKAN OLMASI, HÜKÜMETLERĠ VE PROGRAMLARI
BaĢbakan Refik Saydam, 3 Temmuz 1942 tarihinde Ticaret Bakanı Mümtaz
Ökmen ile birlikte iaĢe iĢleri konusunda inceleme yapmak için Ġstanbul‟a gelmiĢtir.
Burada çeĢitli denetlemelerde bulunmuĢ, 7 Temmuz gecesi de dinlendiği otel odasında
kalp krizi geçirerek vefat etmiĢtir.777 Vefatından sonra yerine kendisinin olmadığı
zamanlarda bu görevi vekâleten yürüten Saraçoğlu‟nun atanması gerekirken778 Ġsmet
Ġnönü, yeni BaĢbakanı seçerken serbest kalabilmek için779 ĠçiĢleri Bakanı Fikri Tuzer‟i
bu makama vekâleten atamıĢtır.780
Refik Saydam vefat ettiğinde Ġstanbul‟da bulunan Saraçoğlu, birçok bakan gibi
Refik Saydam‟ın cenazesinin bulunduğu Beyoğlu Hastanesine giderek doktorlardan
bilgi almıĢtır. Daha sonra Ankara‟dan gelen talimat üzerine Mümtaz Ökmen, Hasan
Saka, Ali Rana Tarhan ve Hilmi Uran‟la birlikte Ankara‟ya dönmüĢtür.781 Burada Ġsmet
Ġnönü, BaĢbakan‟ın kim olması gerektiği konusunda milletvekilleri ile ayrı ayrı görüĢme
yaparak nabız yoklamaktadır. Bu doğrultuda Ġsmet Ġnönü‟nün görüĢtüğü kiĢiler arasında
yer alan Hilmi Uran, görüĢmeyi Ģu Ģekilde aktarmıĢtır:
„„

Temmuzun dokuzuncu perşembe günü sabahı Ankara'ya vardık. Yeni
kabinenin teşekkülü etrafındaki olağan istişareler içinde Cumhurbaşkanı
tarafından birer birer Çankaya'ya çağrıldık. İsmet İnönü, beni köşkün üst katında,
kütüphane odasında kabul etti. Ve birkaç teessür cümlesinden sonra derhal
mevzua geçerek "Başbakanlık için Saraçoğlu'nu düşünüyorum" dedi. Ben pek
münasip olduğu ve günün en layık adamı bulunduğu cevabını verdim.
Cumhurbaşkanı, benim bu cevabımdan memnun görünmekle beraber, ‘‘Zaten’’
dedi, ‘‘ya sen olursun yahut da Saraçoğlu.’’ Bu şekil görüşme, Saraçoğlu'na
Başbakanlık görevini verirken, benim de gönlümü alma kabilinden bir şey idi ve
önceleri çok ihtiyatlı olarak söze başlamış iken, benim beliren kâfi isteksizliğim
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Refik Saydam‟ın Ġstanbul‟da ki son günleri için bkz. Ulus, 3-8 Temmuz 1943.
Saraçoğlu‟nun BaĢbakanlığa vekillik ettiği günler için bkz. Ulus, 18-20 SonteĢrin 1941.
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ona daha ileri gidebileceği kanaatini vermiş olacak ki, İnönü, bu iltifatını adeta
teklif mahiyetine kadar götürmüştü.
Sonradan öğrendiğime göre, Başbakanlık için, eğer kabine içinden bir
kimse isteniyorsa, Dışişleri Bakanı Saraçoğlu'nun, fakat kabine dışından birisi
alınmak isteniyorsa, benim hatıra gelebileceğim Cumhurbaşkanı’na telkin
edilmiş. Güya Cumhurbaşkanı da bugünkü bu konuşması ile hem Saraçoğlu'na
Başbakanlığı vermiş, hem de benim böyle bir vazife teklifini esasen reddettiğim
neticesini almış oluyormuş.
Köşke ayrı ayrı çağrıldığımız için, aynı sahnenin Hasan Saka'ya karşı da
tekrar edilmiş olup olmadığını bilmiyorum. Fakat müsaadelerini alarak
yanlarından ayrılırken, Cumhurbaşkanı, ihtiyatlı olmayı unutmamış ve bana,
‘‘Bunlardan Hasan Saka Bey’e bahsetmezsin’’ demiştir.‟‟782
GörüĢmeden sonra Ġsmet Ġnönü, 9 Temmuz 1942 tarihinde Saraçoğlu‟nu
arayarak kendisini Çankaya KöĢküne davet etmiĢtir. Davet üzerine heyecanlanan
Saraçoğlu, BaĢbakanlık görevinin kendisine verileceğini tahmin ederek köĢkün yolunu
tutmuĢtur.783 Burada da her Ģey beklediği gibi olmuĢ, Ġsmet Ġnönü, Saraçoğlu‟nu
baĢbakan olarak atamıĢtır.784
Bu durum Saraçoğlu‟nun arkadaĢları baĢta olmak üzere785 gerek iç gerekse dıĢ
basın tarafından olumlu karĢılanmıĢ, herkes Saraçoğlu'nun görevini layıkıyla yerine
getireceğini belirtmiĢtir. Örneğin, Falih Rıfkı Atay, "Yeni Hükümet Reisimiz" adlı
yazısında Saraçoğlu'nun ilk milletvekilliği yıllarından itibaren, iyi bir hatip, yüzde yüz
milliyetçi ve inkılapçı olduğunu söylemiĢtir. Sırası ile eğitim, maliye, adliye ve dıĢiĢleri
bakanlığı yapan, halkın bağrından gelen Saraçoğlu‟nun diğer görevleri gibi bu görevi de
baĢarı ile yürüteceğini, halkın kendisi ile birlikte olacağını ifade etmiĢtir.786 Yunus
Nadi, Saraçoğlu'nun baĢbakanlığa getirilmesini hükümetin değiĢmesi gibi değil de
hükümetin baĢına aynı siyasetin takipçisi yeni bir Ģahsın gelmesi olarak yorumlamıĢtır.
Saraçoğlu‟nun baĢbakanlığa getirilmesinin doğru bir tercih olduğunu, bu olayın gerek
içte gerekse dıĢta memnuniyetle karĢılanacağını, taĢınılacak yükün ağır olduğunu ama
Saraçoğlu‟nun bu iĢin üstesinden geleceğini söyleyip, kendisine baĢarılar dilemiĢtir.787
Hüseyin Cahit Yalçın, Saraçoğlu'nun tam bir inkılap çocuğu olduğunu, MeĢrutiyetin ilk
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günlerdeki heyecanını genç ruhunda duyduğunu, tahsilini geniĢletmek için yurtdıĢına
gittiğini, Milli Mücadele baĢlayınca da koĢup Anadolu‟ya geldiği söylemiĢtir.
BaĢbakanlığa tecrübesiyle, bilgisiyle, yanına önemli hizmetlerle dolu mazisini de alarak
herkese güven telkin eder bir Ģekilde geldiğini belirtmiĢtir.788 Bunun dıĢında Son
Telgraf ve Tasvir-i Efkâr gazeteleri Saraçoğlu‟nun baĢbakan olmasını devletin iç ve dıĢ
siyasetinde hiçbir değiĢiklik olmayacağı Ģeklinde yorumlarken789 Zekeriya Sertel, Refik
Saydam'ın bıraktığı boĢluğu dolduracak tek devlet adamı olarak Saraçoğlu‟nu
göstermiĢtir. Ayrıca kendisinin hükümet mekanizmasın her kademesinde bulunduğunu
söyleyerek olgun bir devlet adamı olduğunu ifade etmiĢtir.790
DıĢarıda Alman basını, Saraçoğlu‟nun Türk-Alman Dostluk AntlaĢmasını
imzaladığına vurgu yapıp fotoğraflarını yayınlarken Ġngiliz basını, Saraçoğlu‟nun 1939
yılında

imzalanan

Türk-Ġngiliz-Fransız

Dostluk

ve

Ġttifak

AntlaĢmasının

hazırlanmasında oynadığı büyük role vurgu yapmıĢtır. Amerikalılar, Saraçoğlu'nun
savaĢın Türk sınırlarına dayandığı bir dönemde, Türk Hükümetinin idaresini eline
aldığını söyleyerek kendisine baĢarı dileklerinde bulunmuĢtur.791 12 Temmuz 1942
tarihinde Times Gazetesi Saraçoğlu‟nun vatanseverliği ve kabiliyetiyle vatandaĢlarına
güven verecek siyasi bir maziye sahip olduğunu yazarken Saraçoğlu‟nun uzağı gören
politik kabiliyetinden bahsetmiĢ, „„1938 Belgrat konferansından sonra Balkan devletleri
Saraçoğlu’nu dinlemiş olsalardı bu kadar zayıf olmayacaklardı.‟‟ demiĢtir.792 Bunun
dıĢında Marsilya‟da yayınlanmakta olan Ordre gazetesi, Saraçoğlu‟nun büyük
devletlerin kurnaz ve karıĢık oyunlarından hiçbirine kapılmayacağını belirterek iktidarın
ağır yükünü memleketin birçok tehlikelere maruz kalacağı bir zamanda omuzlarına
aldığını söylemiĢtir.793
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4.1.1. Birinci Saraçoğlu Hükümeti ve Programı

9 Temmuz 1942 tarihinde hükümetini kuran Saraçoğlu, bir önceki hükümette
görev yapan Ticaret Bakanı Muhlis Erkmen ile Ziraat Bakanı Mümtaz Ökmen‟e yer
vermemiĢtir.

DıĢiĢleri

Bakanlığını

ise

birlikte

çalıĢmak

istediği

Numan

Menemencioğlu‟nun o tarihte milletvekili olmaması nedeni ile kendi üzerine alarak yeni
bir hükümet kurmuĢ, görev dağılımını da Ģu Ģekilde yapmıĢtır.
Tablo 4.1
Birinci Saraçoğlu Hükümeti
BaĢbakan
Adliye Bakanı
Milli Savunma Bakanı
ĠçiĢleri Bakanı
DıĢiĢleri Bakanı
Maliye Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Ġktisat Bakanı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ziraat Bakanı
HaberleĢme Bakanı
Ticaret Bakanı
Kaynak: Ulus, 10 Temmuz 1942

: Mehmet ġükrü SARAÇOĞLU (Ġzmir
: Hasan Safyettin MENEMENCĠOĞLU (Mardin)
: Ali Rıza ARTUNKAL (Manisa)
: Ahmet Fikri TÜZER (Erzurum)
: Mehmet ġükrü SARAÇOĞLU (Ġzmir
: Fuat AĞRALI (Elazığ)
: Ali Fuat CEBESOY (Konya)
: Hasan Ali YÜCEL (Ġzmir)
: Sırrı DAY (Trabzon)
: Ahmet Hulusi ALATAġ (Aydın)
: Raif KARADENĠZ (Trabzon)
: ġevket RaĢit HATĠPOĞLU (Afyonkarahisar)
: Mehmet Fahri ENGĠN (Samsun)
: Behçet UZ (Denizli)

Görev dağılımı bu Ģekilde devam etmemiĢ, ilerleyen günlerde DıĢiĢleri ve
ĠçiĢleri Bakanlığında değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. DıĢiĢleri Bakanlığındaki
değiĢikliğin nedeni Numan Menemencioğlu‟nun milletvekili seçilmesi794 sonucu
Saraçoğlu‟nun görevini ona devretmesi795 iken, ĠçiĢleri Bakanlığında Fikri Tüzer‟in
vefat etmesi796 nedeniyle değiĢim yaĢanmıĢ Recep Peker, ĠçiĢleri Bakanı olmuĢtur.797
Numan Menememencioğlu‟nun DıĢiĢleri Bakanı olmasını Saraçoğlu isterken Recep
Peker‟in ĠçiĢleri Bakanı olmasını Ġsmet Ġnönü istemiĢtir. Çünkü Ġsmet Ġnönü, bir taraftan
794

Numan Menemencioğlu, 10 Ağustos 1942 tarihinde ki ara seçimlerde Ġstanbul milletvekili seçilmiĢtir. Bkz. Ulus,
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hükümeti mecliste ağzı laf yapan, taraftarları bulunan eski partici bir bakanla
güçlendirmek isterken diğer taraftan Ġngilizlerle yapılan antlaĢma gereğince savaĢa
girme yanlısı olan bir milletvekilini ĠçiĢleri Bakanı yaparak Ġngiltere‟yi memnun etmek
istemiĢtir. Bu arada Recep Peker‟in ĠçiĢleri Bakanı olmasına gönülsüz bir Ģekilde onay
veren, kendisini hükümetin sıradan bir bakanı gibi değil de BaĢbakan adayı olarak
görmesine kızan Saraçoğlu, ilk tepkisini CHP Grubunda Ulus Hacı Bayram Meydanı‟na
Ogüst isminin verilmesi sırasında göstermiĢtir. GörüĢmeler esnasında Recep Peker‟in
uygun bulduğu Ogüst Meydanı isminin kaldırılmasına karar verilip kendisine ağır
eleĢtiriler yöneltilince, yaĢananları seyreden Saraçoğlu bu durum karĢısında sevincini
gösteren bir tavır ve gülümseme ile „„Arkadaşlar iyi maç yaptılar.‟‟ demiĢtir. Açıkçası
yapılan maçta Recep Peker yenilmiĢ, Saraçoğlu da Recep Peker'in böyle bir ders
almasını, yalnız baĢına bir kuvvet olamayacağını anlamasını yerinde bulmuĢtur.798
Saraçoğlu, ilk hükümet toplantısı 13 Temmuz 1942 tarihinde Ġsmet Ġnönü'nün
baĢkanlığında yapmıĢtır. Toplantıda Refik Saydam'ın vefatı nedeniyle boĢalan CHP
Genel BaĢkan Vekilliği‟ne getirilen Saraçoğlu799 hükümet programını 3 Ağustos 1942
tarihinde hazırlamıĢtır. Hazırladığı program 4 Ağustos 1942 tarihinde parti meclis
grubunda, 5 Ağustos 1942 tarihinde de TBMM'de okunarak 391 üyenin kabul oyu ile
onaylanmıĢtır.800
Hükümet programı konuĢmasına Refik Saydam‟a saygı ile baĢlayan Saraçoğlu,
yeni hükümetin öncekiler gibi CHP programını hassasiyetle ve dikkatle tatbik edeceğini
söylemiĢtir. Dünyada meydana gelen yıkıcı faaliyetlerden, Türk milletinin bütün
faziletlerini nefsinde toplayan Ġsmet Ġnönü'nün yarattığı karĢılıklı güven sayesinde uzak
durduğunu belirtmiĢtir. Bundan sonra da aynı politikanın devam ettirileceğini
söyleyerek hükümetinin ülkeyi savaĢa sokmamak için çaba göstereceğini ama
bağımsızlığına veya topraklarına saldırısı olması halinde de buna tepkisiz kalmayarak
son fert kalana kadar çarpıĢılacağını ifade etmiĢtir. Bu arada Türkiye‟nin dıĢ politika
konusunda kendi sınırlarını korumak dıĢında hiçbir isteği olmadığını, iç politikada
iktisadi sorunlar özellikle de beslenme meselesi ile ilgileneceğini söylemiĢtir. Zorunlu
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ve genel ihtiyaçlarını üretmeyen bir Türkiye‟nin savaĢta ve barıĢta yabancı devletlerin
etkisi altında kalabileceğine vurgu yapmıĢtır. Bunun dıĢında ülkede yaĢanan sıkıntıların
büyük çoğunluğunun savaĢtan kaynaklandığını belirten Saraçoğlu, özellikle savaĢın
baĢında sahip olunan 500.000 ton buğday stokunun azaldığını dile getirmiĢ, buğday
sorunu çözmek için de Amerika‟dan buğday ithal edileceğini söylemiĢtir. Ayrıca,
hububat, bakliyat, et, yağ, pamuklu ve yünlü kumaĢ konusunda yaĢanılan sıkıntıların
nasıl üstesinden gelineceğini, devletin halkçı olduğunu, köylünün topraksız, toprağın da
köylüsüz bırakılmayacağını, Türk köylüsünün kalkındırılacağını ifade etmiĢtir.
KonuĢmasının sonunda Türkçülüğe vurgu yaparak:
„„Biz Türk’üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için
Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve laakal o kadar bir vicdan ve kültür
meselesidir. Biz azalan ve azaltan Türkçü değil çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz ve
her vakit bu istikamette çalışacağız. Dünkü Türk gençleri müstakil ve hür bir
vatana malik olmak, şuurlu ve mütecanis bir millete mensup olmak, memleketi
müspet ilimlerle idare etmek ve vatanın hayat ve servet membalarını memleketin
elinde görmek istiyorlardı. Bu gün bütün bu idealler birer birer tahakkuk etti.
Vaktiyle İzmir'in atlarla çekilen tenekeden tramvayları bile yabancı bir şirketin
imtiyaz mevzuu sayılmıştı. Bugün vatanın dört bucağında muntazam işleyen
trenler, yer yer kurulan fabrikalar sadece Türk bilgisi tarafından yaratılmıştır.
Bugünkü Türk vicdanı vatanın her gün biraz daha kuvvetlendiğini, Türk milletinin
her gün biraz daha refaha kavuştuğunu ve bilhassa Türk köylüsünün her gün
biraz daha yükseldiğini anlamak ve köylü ile bilgi ve toprağı birleştiren bir ideale
doğru yürüdüğümüzü görmek istiyoruz. Hepimiz bu idealin yolcularıyız. Ve
muvaffak olacağımıza inanıyoruz.‟‟
demiĢ, daha milliyetçi bir politika takip edileceğini belirtmiĢtir. Son yıllarda atılım
yapan üniversitelerin, yüksekokulların ve bunları dolduran gençlerin her gün artan
bilgileri ile ideale doğru hamleler yapmaya hazırlandığını, hükümetin de gençlerdeki
heyecanı birlikte yaĢamak ve onlarla daha çok çalıĢma kararında olduğunu dile
getirmiĢtir.801 Saraçoğlu, program onaylandıktan sonra teĢekkür konuĢması yapmak için
tekrar kürsüye çıktığında, bu milletin kendisini beslediğini, okuttuğunu, yetiĢtirdiğini,
birçok iĢ vererek tecrübeli bir adam haline getirdiğini söylemiĢtir. ġimdi borç ödeme
sırasının kendisine geçtiğini belirterek milletvekillerinin yardımıyla omuzlarında biriken
bütün borçları ödeyeceğine dair söz vermiĢtir.802
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Saraçoğlu‟nun hükümet programı gerek iç gerek dıĢ basında olumlu
karĢılanmıĢtır. Örneğin iç basında Falih Rıfkı Atay, Saraçoğlu‟nun milli birlik
kavramını, programın baĢına koymasını olumlu bulduğunu, böylece hükümet ve halk
arasındaki beraberliğe kuvvet kattığını belirtmiĢtir.803 Hüseyin Cahit Yalçın,
Saraçoğlu‟nun dıĢ politikasını desteklediğini, Türkçülük tanımının doğru olduğunu,
Türk kültürüne uyum sağlayan, Türkçe konuĢan, kendisinin Türk olduğunu söyleyen
her vatandaĢın Türk ve kardeĢ olduğunu ifade etmiĢtir.804 Yunus Nadi, hükümet
programında Türkiye‟nin ve dünyanın içinde bulunduğu Ģartların doğru bir Ģekilde
tespit edildiğini, hükümetin ülkenin çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri
alacağına inandığını söylemiĢtir.805
DıĢ basında Müttefik ile Mihver Devletler Saraçoğlu‟nun beyannamesini kendi
çıkarları doğrultusunda yorumlamıĢtır. Örneğin, Ġngilizler hazırlanan programın
özellikle dıĢ politikasını ön plana çıkarmıĢlar ve „„Saldırı olduğu takdirde son ferdimiz
kalıncaya kadar topraklarımızı savunacağız.‟‟ cümlesinden yola çıkarak Türkiye'nin
tarafsızlık politikasını devam ettireceğini belirtmiĢlerdir.806 Mihver radyosu TürkAlman münasebetlerine dair Saraçoğlu‟nun sözlerini memnuniyet ile karĢılarken
Amerikan basını, Saraçoğlu‟nun buğday göndermek hususunda Amerika‟nın gösterdiği
kolaylıklardan dolayı yaptığı teĢekkür üzerinde durmuĢtur. Bulgar basını Türkiye‟nin
tam bir tarafsızlık siyaseti izleyecek olmasından dolayı memnuniyeti dile getirmiĢtir.807
28 ġubat 1943 tarihindeki seçimlere katılarak 1382 oy ile yeniden Ġzmir
milletvekili seçilen808 Saraçoğlu, TBMM‟nin ilk toplantısını yaptığı 8 Mart günü
hükümetin istifasını Ġsmet Ġnönü‟ye sunmuĢ, böylece Birinci BaĢbakanlık Dönemi sona
ermiĢtir.809
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4.1.2. Ġkinci Saraçoğlu Hükümeti ve Programı
Ġsmet Ġnönü, hükümet kurma görevi yeniden Saraçoğlu‟na verince, böylece
ikinci kez BaĢbakan olmuĢ ve aynı gün hükümetini kurmuĢtur.810 Yeni hükümette
Hasan

Menemencioğlu,

Raif

Karadeniz,

Fahri

Engin

ile

Behçet

Uz

gibi

milletvekillerine tekrar görev vermemiĢtir. Bir önceki dönemde Bayındırlık Bakanı
olarak görev yapan Ali Fuat Cebesoy, yeni hükümette HaberleĢme Bakanı olarak,
Ġktisat Bakanı olarak görev yapan Sırrı Day, Bayındırlık Bakanı olarak hükümette yer
almıĢtır. Yeni hükümette görev dağılımı Ģu Ģekilde olmuĢtur.
Tablo 4.2
Ġkinci Saraçoğlu Hükümeti
BaĢbakan
Adliye Bakanı
Milli Savunma Bakanı
ĠçiĢleri Bakanı
DıĢiĢleri Bakanı
Maliye Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Ġktisat Bakanı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ziraat Bakanı
HaberleĢme Bakanı
Ticaret Bakanı
Kaynak: Cumhuriyet, 10 Mart 1943.

:Mehmet ġükrü SARAÇOĞLU (Ġzmir)
:Ali Rıza TÜREL (Konya)
:Ali Rıza ARTUNKAL (Manisa)
:Mehmet Recep PEKER (Kütahya)
:Numan MENEMENCĠOĞLU (Ġstanbul)
:Fuat AĞRALI (Elazığ)
:Sırrı DAY (Trabzon)
:Hasan Ali YÜCEL (Ġzmir)
:Fuat SĠRMEN (Rize)
:Ahmet Hulusi ALATAġ (Aydın)
:Suat Hayri ÜRGÜPLÜ (Kayseri)
:ġevket RaĢit HATĠPOĞLU (Manisa)
:Ali Fuat CEBESOY (Konya)
:Celal Sait SĠREN (Bolu)

Görev dağılımında ilerleyen günlerde 6 bakanlıkta değiĢim yaĢanmıĢtır.
Hükümetteki ilk değiĢiklik ĠçiĢleri Bakanlığında meydan gelmiĢ, Ġsmet Ġnönü‟nün
isteğiyle bu göreve getirilen Recep Peker, 20 Mayıs 1943‟te görevinden alınmıĢtır.
Nedeni Recep Peker‟in hükümetin hazırladığı bütçe oylamasında kırmızı oy kullanması,
daha önce baĢlayan Saraçoğlu-Peker çekiĢmesinin bu dönemde de devam etmesidir.811
Recep Peker'in görevden alınmasıyla ĠçiĢleri Bakanlığı‟na aynı gün Seyhan Milletvekili
Hilmi Uran atanmıĢtır.812
810
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Hükümette yapılan ikinci değiĢiklik, DıĢiĢleri Bakanlığında yaĢanmıĢtır.
Müttefiklerin gözünde Mihver yanlısı olarak bilinen Numan Menemencioğlu, yaĢanan
bazı geliĢmelerden sonra hükümeti zor durumda bırakmamak için 15 Haziran 1944
tarihinde istifa edince,813 Saraçoğlu 13 Eylül 1944 tarihine kadar bu göreve vekâlet
etmiĢtir.814 Daha sonrada Trabzon Milletvekili Hasan Saka DıĢiĢleri Bakanı olmuĢtur.815
Üçüncü değiĢiklik, Maliye Bakanlığında, Fuat Ağralı‟nın Varlık vergisi
uygulaması yürürlükten kaldırıldıktan sonra sağlık sebeplerini bahane ederek kanunun
sorumluluğu üzerine almak için istifa etmesiyle meydana gelmiĢtir. 13 Eylül 1944
tarihinde görevinden istifa eden Fuat Ağralı‟nın yerine aynı gün Malatya Milletvekili
Nurullah Esat Sümer atanmıĢtır.816
Dördüncü değiĢiklik, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Hulusi AlataĢ‟ın 18
Ocak 1945 tarihinde sağlık nedenleri dolayısıyla görevinden ayrılması sonucu meydana
gelmiĢ, yerine aynı gün Bursa Milletvekili Sadi Konuk atanmıĢtır.817
BeĢinci değiĢiklik, Ticaret Bakanlığında olmuĢtur. 30 Mayıs 1945 tarihinde
yapılan güven oylamasında 359 güvenoyuna karĢılık 7 güvensizlik oyu çıkınca,818
hükümet bunu milletvekillerinin değiĢiklik istediği olarak yorumlamıĢ,819 eleĢtirileri
susturmak için de Celal Sait Siren‟i 31 Mayıs 1945 tarihinde görevden alarak, yerine
aynı gün Trabzon Milletvekili Raif Karadeniz‟i atamıĢtır.820
Hükümette altıncı ve son değiĢiklik, Gümrük ve Tekel Bakanlığında meydana
gelmiĢtir. 13 ġubat 1946 tarihinde Suat Hayri Ürgüplü‟nün bakanlığı bırakması üzerine
bu göreve önce vekâleten Ticaret Bakanı Raif Karadeniz

821

daha sonra da asaleten 19

ġubat 1946 tarihinde Kastamonu Milletvekili Tahsin CoĢkan atanmıĢtır.822
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Hükümetteki değiĢimlerin dıĢındaki diğer bir geliĢme 7 Haziran 1945 tarihinde
ÇalıĢma Bakanlığı adı ile yeni bir bakanlığın kurulması olmuĢtur. Bu bakanlığa Konya
Milletvekili Sadi Irmak getirilmiĢtir.823
Saraçoğlu, hükümet programını 17 Mart 1943 tarihinde TBMM‟de okumuĢ,
program 425 milletvekilinin oy birliği ile kabul edilmiĢtir. KonuĢmasına hükümetin,
önceki hükümetin devamı olduğunu söyleyerek baĢlayan Saraçoğlu, hükümette
meydana gelen değiĢimleri askerlerin nöbet değiĢtirmesi olarak dile getirmiĢtir. Bu
dönem Türk milletini mesut kılmak ve kuvvetli bir Türk devleti meydana getirmek için
çalıĢacağını, orduyu kuvvetlendireceğini söylemiĢtir. Ayrıca memleketin beslenme ve
para sıkıntısı gibi iki büyük sıkıntı ile karĢı karĢıya kaldığını, beslenme sorununu
gidermek için daha önce yapılan ürünlere el koyma, fiyatları sınırlama gibi uygulamalar
yerine üretimi çoğaltma ve fiyatları arttırma gibi politikaların takip edileceğini
belirtmiĢtir. Ayrıca bazı malların hükümetin koyduğu fiyatla devlete satılacağını,
devletin bu malları ihtiyaç durumuna göre dağıtarak insanların sıkıntı çekmesinin önüne
geçeceğini ifade etmiĢtir. Vergi gelirlerinin normal artması halinde bütçenin
394.000.000 liradan 480.000.000 liraya çıkacağını ama orduya yine 400.000.000 liradan
az olmayacak bir bütçe ayrılacağı için hükümetin ekonomik olarak bir sıkıntı ile karĢı
karĢıya kalacağını belirtmiĢtir. Bunun dıĢında hükümetin ordudan sonra en çok bütçeyi
eğitim, ziraat ve borç ödemelerine ayırdığını açıklayan Saraçoğlu, dıĢ politikanın yine
Türk'ün toprakları, hakları ve menfaatlerini üzerine kurulduğunu söylemiĢtir.824

4.2.TÜRKĠYE’NĠN

DIġ

POLĠTĠKASI’NDA

MEYDANA

GELEN

GELĠġMELER
BaĢbakan olduğunda Türkiye‟nin dıĢ politikasını ülkeyi savaĢ dıĢı tutabilmek
olarak açıklayan Saraçoğlu, 27 Ağustos 1942 tarihinde kendisini tebrik etmeye gelen
Almanya Büyükelçisi Von Papen‟e Sovyet politikası hakkında bir Türk ve bir BaĢbakan
olarak iki ayrı cevap vermiĢtir. Bir Türk olarak Sovyetler Birliği'nin yok olmasını
yürekten arzuladığını, hiçbir Türk‟ün, bu konuda kendisinden farklı düĢünmediğini
823
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söylemiĢtir. Almanya‟nın, Sovyet sorununu ancak bu topraklarda yaĢayan azınlıkları
kendi ayakları üzerinde durdurup Mihvere yardımcı olacak Ģekilde yetiĢtirdiğinde
çözeceğine vurgu yapmıĢtır. Sovyet toprakların büyük kısmında Türk halkları yaĢadığı
için Türkiye'nin bu sorunun çözümünde yasal çıkarları olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca
bölgedeki aydınların BolĢevizm tarafından katledilmesi sebebiyle, buradaki yeni neslin
bir bölümünün Alman üniversitelerine, diğer bölümünün de Türk üniversitelerine
gönderilerek iki taraf arasında sağlam bir iĢbirliği kurulabileceğini dile getirmiĢtir.
Bunun dıĢında bölgede yaĢayan azınlıkların özelikle de Türklerin Sovyetler Birliği
yenildiğinde Almanya‟dan özgürlük ve yeniden oluĢum bekleyeceğini, umutları yok
edilmediği takdirde azınlıkların Almanya‟yı hayal kırıklığına uğratmayacağını ifade
etmiĢtir. BaĢbakan olarak ise Ġran Azerbaycan‟ında bulunan Türk köylerini, Türkiye‟ye
sempatilerini açıklaması sebebiyle yok eden Sovyetlerin, Türk azınlıkları yok etmek
için bahane aradığını, bu nedenle Türkiye‟nin tamamen tarafsız bir tavır göstermeye
mecbur olduğunu, Avrupa'da barıĢı tekrar sağlama fırsatının kaçırılmaması gerektiğini
belirtmiĢtir. Bu açıklamalardan sonra Von Papen, Saraçoğlu‟na Almanya‟nın iĢgal ettiği
veya edeceği Sovyet topraklarında yeni bir oluĢuma gidilirken Türkiye‟nin desteğinin
nasıl sağlanacağını, Türk çıkarlarının neye göre hesap edileceğini sormuĢtur. Saraçoğlu
da ihtiyaç halinde pratik konularda Von Papen ile samimi bir Ģekilde konuĢmaya veya
üçüncü bir Ģahsiyeti yönlendirmeye hazır olduğunu söylemiĢtir.825
Saraçoğlu, bir taraftan savaĢ dıĢı kalmayı isterken diğer taraftan Sovyetler
Birliği‟nin dağılmasıyla birlikte burada yaĢayan Türk halklarıyla iĢbirliği yapmayı
planlamıĢtı. Ancak geliĢmeler beklediği gibi olmamıĢtı. Her Ģeyden önce Von Papen, 12
Eylül 1942 tarihinde Almanya DıĢiĢleri Bakanı Ribbentrop‟a gönderdiği telgrafta,
Saraçoğlu‟nun Kafkasya'daki geliĢmelerle çok fazla ilgilendiğini, kendisiyle sıkı
irtibatta bulunmak istediğini belirtince Ribbentrop, Alman hükümetinin Ģu an için Türk
Hükümeti ile Türk halkları konusunda görüĢme yapmak niyetinde olmadığını
söylemiĢti. Çünkü Türklere bu konuda iĢbirliği yapmanın Türkiye‟nin savaĢ politikasını
değiĢtirmeyeceği bir gerçekti. Bu nedenle de Von Papen‟den konu hakkında Türk
yetkililer ile baĢka bir görüĢme yapmamasını istemiĢti.826 Bu arada Almanya‟nın
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Stalingrad savaĢını kaybetmesi827 ve Kuzey Afrika‟da yenilgilere uğraması savaĢtaki
tüm dengeleri değiĢtirmiĢti. Çünkü daha önce Türkiye'ye karĢı anlayıĢlı ve dostça
davranan Sovyetler Birliği, Almanya‟nın savaĢları kaybetmesiyle birlikte Türkiye'ye
karĢı eski düĢmanlık politikasına geri dönmüĢtü.828 Churchill ise Türkiye'yi savaĢa
sokarak Balkanlarda yeni bir cephe açmak için harekete geçmiĢti. Çünkü Ģimdiye kadar
Türkiye'nin savaĢ dıĢı kalması Almanya'nın Avrupa dıĢına çıkmasını önlemek için
yeterli olmuĢken Ģu an Türkiye'nin durumu Almanya'yı Avrupa'da sıkıĢtırmak isteyen
Müttefiklere engel oluĢturuyordu. Bu engelin ortadan kaldırılması gerekiyordu.829
Saraçoğlu

son

geliĢmeler

karĢısında

tıpkı

DıĢiĢleri

Bakanı

Numan

Menemencioğlu gibi Türkiye‟nin hangi gruptan yana savaĢa katılırsa katılsın baĢtan
aĢağı yakılıp yıkılacağını, iĢgale uğrayacağını bildiği için savaĢan tarafların kesin ve
topyekûn bir zafere ulaĢmalarını istemiyordu. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin olası
ilerlemesine karĢı koyabilecek güçlü bir Almanya'nın her zaman var olmasını arzuluyor,
savaĢın uzlaĢma barıĢı ile bir an önce sona ermesini ümit ediyordu.830 Saraçoğlu, bu
yüzden savaĢtan uzak kalmanın çarelerini ararken Müttefikler de düzenledikleri
konferanslarda Türkiye‟nin savaĢa dahil edilmesi için çalıĢmalara baĢlamıĢtı.

4.2.1.Müttefik Konferansları ve Türkiye
4.2.1.1.Casablanca Konferansı
ABD

BaĢkanı

Roosevelt

ile

Ġngiltere

BaĢbakanı

Churchill,

Mihver

Devletleri'ne karĢı II.Dünya SavaĢının gidiĢ hattını belirlemek için Fas‟ın Casablanka
Ģehrinde 14-26 Ocak 1943 tarihleri arasında bir araya gelmiĢti. Mihverin kayıtsız Ģartsız
teslimine kadar taarruza devam edilmesi kararının alındığı, 1943 taarruz planlarının
hazırlandığı831 konferansta Türkiye‟nin de savaĢa katılması gerektiği konusunda fikir
827
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birliğine varılmıĢtı.832 Alınan karar gereği Roosevelt, 25 Ocak günü ABD‟nin Ankara
Büyükelçisi Steinhardt‟a Ġsmet Ġnönü‟ye iletilmek üzere bir mesaj göndermiĢ,
mesajında Churchill'in kendisi ile buluĢma teklifini kabul etmesini rica etmiĢti. Bunun
üzerine Saraçoğlu‟nun yanına giden Steinhardt, mesajı Ġsmet Ġnönü‟ye vermek için izin
istemiĢ, Saraçoğlu, Churchill‟in görüĢme isteğini memnuniyetle karĢıladığını,
buluĢmanın gerçekleĢmesini Ġsmet Ġnönü‟ye tavsiye edeceğini söylemiĢti. Mesajı
okuyan Ġsmet Ġnönü de buluĢmayı kabul ettiğini bildirmiĢti.833

4.2.1.2.Adana Konferansı
30 Ocak 1943 tarihinde Ġsmet Ġnönü ile görüĢmek için Adana'ya gelen
Churchill, Türk ordusunu modern silahlarla donattıktan sonra, onu en uygun zamanda
savaĢa davet etmenin hesaplarını yapıyordu. Türkiye ise savaĢa katılmaktan ziyade
Churchill‟i, Sovyetler Birliği‟nin savaĢ sonrası niyetleri üzerine uyarmak, Ġngiltere‟den
aldığı savaĢ malzemelerini arttırmak, Almanya'nın Stalingrat‟da uğradığı yenilgi sonrası
Balkanların durumunun ne olacağı konusunda bilgi almak istiyordu.834 Farklı
beklentiler altındaki Ġngiliz heyeti ile Ġsmet Ġnönü baĢkanlığındaki Türk heyeti 30 Ocak
ile 1 ġubat 1943 tarihinde Adana-Yenice istasyonunda bir araya gelmiĢti.835
GörüĢmelerde Churchill, Ġtalya‟ya karĢı geniĢ çapta bir sefer düzenleneceğini,
sefer sayesinde Ġtalya'nın yıkılacağını, Almanya'nın Balkanlardaki durumunun
zayıflayacağını söylemiĢti. Ayrıca Almanya‟yı Balkanlardan çıkarmak için Sovyetlerin
kuzeyden, Müttefiklerin de güneyden Balkanlara karĢı harekete geçeceğini, bu esnada
gerek kara gerekse hava harekâtı için Türkiye'nin 1943 yılının sonundan önce savaĢa
katılmasının

zorunlu

olduğunu

belirtmiĢti.

Türk

heyeti,

Sovyetler

Birliğine

güvenmediğini, Almanya'nın yenilmesi ile Avrupa'da hâkim duruma geçmesinden
endiĢe ettiğini söylemiĢ, harbe girmek için ordunun malzeme bakımından geniĢ ölçüde
takviyesinin gerektiğini ifade etmiĢti.836
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Churchill, savaĢ malzemesi konusunda Türk heyetini haklı bulurken ilk etapta
Türkiye‟ye bir yıllık savaĢ ihtiyacını karĢılayacak malzemeyle bir uçak filosu, bir
miktar uçaksavar, bir miktar da tanksavar birlikleri göndermeyi kabul etmiĢti. Ama
Türkiye‟nin Sovyetler Birliği konusundaki endiĢesine de katılmadığı belirtmiĢti.837
Çünkü Churchill‟e göre savaĢtan sonra bütün gücünü ülkenin yeniden inĢasına
harcayacak olan Sovyetler Birliği, bunu yaparken Batılı Müttefiklerinin iktisadi ve
teknik yardımına ihtiyaç duyacağı için barıĢçıl bir politika izleyecekti.838 Türkiye buna
inanmıyorsa savaĢa katılmalıydı. Çünkü Sovyet tehdidine karĢı korunabilmenin en iyi
yolu buydu. Ayrıca savaĢtan sonra Türkiye‟nin güvenliği BirleĢmiĢ Milletler tarafından
sağlanacaktı. Bu sözler karĢısında Saraçoğlu, Sovyetler Birliğinin savaĢtan sonra
Türkiye'ye karĢı emperyalist bir politika izleyeceğini iddia etmiĢ, Moskova ziyaretini,
ziyaretle ilgili anılarını anlatmıĢtı. Türkiye'nin güvenliği için BirleĢmiĢ Milletler
güvencesinden daha sağlam bir temel bulunması gerektiğini vurgulayarak Almanya'nın
Kızıl Ordu önündeki kesin yenilgisinin, Avrupa'nın yarısının Sovyet egemenliği altına
girmesi demek olduğunu ifade etmiĢti. Çünkü Saraçoğlu‟na göre Slavlar ve
komünistlerle dolu bir Avrupa‟da Almanya‟nın yıkılmasıyla birlikte birçok ülke
BolĢevik egemenliğine girecekti.839 Bu nedenle Sovyet yayılmasına karĢı müttefiklerin
askeri yardımı kesin olmadıkça, Türkiye'nin savaĢa katılması mümkün değildi.840
Her iki tarafın kendi fikrinde ısrar ettiği görüĢmelerin sonunda Sovyetlerin
savaĢ sonrası konumu hakkında önemli görüĢ ayrılıklarının olduğu ortaya çıkmıĢtı. Ama
Türkiye'nin askeri açıdan güçlendirilmesi gerektiği, savaĢa katılmasa bile savaĢ dıĢı
durumunun Müttefiklerin lehine devam etmesi konusunda görüĢ birliğine varılmıĢtı.
Konferanstan sonra 1 ġubat 1943 tarihinde yayınlanan resmi tebliğde ve Churchill‟in
Türk gazetecilere verdiği beyanatta Türkiye‟nin tarafsızlık siyasetinin faydalarına vurgu
yapılmıĢ, böyle kalmasının yararlı olduğu belirtilmiĢti.841
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Churchill, Adana görüĢmelerinin içeriği hakkında Sovyetler Birliği BaĢkanı
Stalin‟e 1 ġubat'ta bir mektup göndermiĢti. Mektubunda, Türk liderler ile dostça
görüĢmeler yaptığını, Türk Ordusu'nun modern askeri malzeme ve silahla donatılması
gerektiğini, Türkiye‟nin 1943 yılı sona ermeden, hatta daha da önce savaĢa katılmasının
mümkün olduğunu belirtmiĢti. Bu arada Ankara'nın Moskova'ya karĢı, kendisinin asla
katılmadığı, bazı kuĢkuları olduğunu açıklayarak Stalin'den, Türk-Sovyet iliĢkilerinin
düzeltilmesi yolunda bazı somut dostluk giriĢimlerinde bulunmasını istemiĢti.842
Stalin, 6 ġubat günü Churchill‟e gönderdiği mektupta, Türkiye'nin Alman
saldırısından önce Almanları kızdırmaktan korkup Sovyetlerin dostane giriĢimlerine
olumlu karĢılık vermediği için böyle bir giriĢime olumlu bakmadığını söylemiĢti. Ayrıca
Türkiye'nin Sovyetler, Ġngiltere ve Almanya'yla yaptığı antlaĢmalardan doğan
yükümlülüklerini nasıl bağdaĢtıracağını anlamadığını ifade etmiĢti. Fakat yine de
Türkiye, Sovyetler ile iliĢkilerini dostluk temeline oturtmak istiyorsa bunu söylemesini,
bu durumda Sovyetlerin Türkiye‟yi yarı yolda karĢılamaya istekli olduğunu
belirtmiĢti.843
Bunun üzerine Churchill, 7 ġubat 1943‟te Ġsmet Ġnönü‟ye bir mektup
göndermiĢ, mektubunda, kendisinin iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya hazır
olduğunu bildirmiĢtir. Türkiye‟nin Sovyetler Birliği ile iliĢkilerini güvenli bir zemine
oturmak için atacağı adımları düĢünmesini, daha sonra da bunları Stalin‟e bildirmesini
istemiĢtir. Saraçoğlu, Churchill‟e yazdığı mektupta, Türkiye‟nin hiçbir zaman
Sovyetlerin savaĢ içindeki askeri güçlüklerinden yararlanmadığını hatırlatmıĢ, halen
yürürlükte olan Türk-Sovyet Dostluk AntlaĢmasını geliĢtirmeye hazır olduğunu
bildirmiĢ, Türkiye ile Sovyetler arasında gelecekteki iliĢkilerin belirlenmesi için
yapılacak görüĢmelerin büyükelçiler aracılığıyla baĢlatılacağını ilave etmiĢtir.844
Mektuptan kısa bir süre sonra da DıĢiĢleri Bakanı Numan Menemencioğlu, 14
ġubat 1943 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Ankara Büyükelçisi'ne, Türk-Sovyet
iliĢkilerinde hissedilir bir düzelme sağlanmasını arzu ettiğini söyleyerek Adana
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görüĢmelerine iliĢkin bilgi vermiĢtir.845 Bunun üzerine Stalin, 2 Mart‟ta Churchill'e
yazdığı mektupta, Sovyet Hükümeti‟nin Ankara‟daki Büyükelçisi kanalıyla Türk
Hükümeti‟nin Sovyet-Türk iliĢkilerini geliĢtirme arzusunu memnuniyetle karĢıladığını,
görüĢmelere baĢlamak için Türk Büyükelçisi‟nin Moskova‟ya dönüĢünün beklendiğini
yazmıĢtır.846 Churchill de cevabında Stalin'den, Türkiye'nin giriĢimlerini yarı yolda
bırakmamasını rica etmiĢtir.847
Bütün bunlara rağmen Türk-Sovyet iliĢkilerinde önemli bir ilerleme
sağlanamamıĢtır. Çünkü 12 Mart'ta Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Cevat Açıkalın
ile Molotov arasında baĢlayan görüĢmelerde Molotov, ortak bir bildiri yayınlamaya
yanaĢmamıĢtır. Türkiye'nin Almanya ile yaptığı saldırmazlık anlaĢmasını kastederek
Sovyetlerin varlığını korumak için savaĢtığı bir zamanda Türkiye'nin Almanya'yla iyi
iliĢkilerini sürdürmesinden rahatsız olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca Almanya yenilirken
Türkiye'nin akıllı bir karar almasının Sovyetler ile iliĢkilerinde pozitif bir etken
olacağını ifade etmiĢtir.848 Bu cevap karĢısında Türkiye, bir saldırı olasılığına karĢı
eksikliklerini tamamlama çalıĢmalarına hız vererek ihtiyaç duyduğu silahların listesini
Ġngiliz makamlarına göndermiĢtir. 849
16 Nisan 1943 tarihinde Ġngiliz Generali Wilson, Ankara'ya gelerek
Saraçoğlu‟yla görüĢmüĢtür. GörüĢmede Türkiye'nin Eylül ayına kadar savaĢa
katılmasını veya Müttefiklerin Türk topraklarını kullanmasına izin vermesini
istemiĢtir.850 Ġngiltere‟nin Ankara Büyükelçisi H.K.Hugessen de Saraçoğlu'nu ziyaret
ederek, Türkiye'deki hava alanları ve üsleri sorununu gündeme getirmiĢ, üslerden
yararlanmak için talepte bulunmuĢtur. Talepler karĢısında Saraçoğlu, böyle bir talebin
yerine getirilmesi durumunda Almanya‟dan gelebilecek tehlikeye vurgu yaparak bunun
Ģu an için mümkün olmadığını ifade etmiĢtir. Polonya'ya da zamanında söz ve güvence
verildiğini ama ülkenin kendi kaderine terk edildiğini hatırlatmıĢtır. Fakat
Saraçoğlu‟nun endiĢeleri H.K.Hugessen'i hiç etkilememiĢtir. Hatta Saraçoğlu‟nun
Türkiye'nin tarafsızlık politikasının Almanya‟nın Yakındoğu‟ya ilerlemesini Ģimdiye
845
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kadar engellediği için Ġngiltere‟ye çok yardımcı olduğu, böyle devam etmesi gerektiği
yönündeki sözleri de bir iĢe yaramamıĢtır. Çünkü H.K.Hugessen, Ġngiltere‟nin
Türkiye‟nin katkısını takdir ettiğini ama değiĢen Ģartlar altında Türkiye‟nin tarafsızlık
politikasının yalnızca Almanlara yaradığını belirtmiĢtir.851 Ayrıca Türkiye‟nin
müttefiklerden uzaklaĢtığını söylemiĢ, ittifak antlaĢmasından doğan yükümlülükleri
yerine getirmesini istemiĢtir.852

4.2.1.3.Washington Konferansı
H.K.Hugessen ile Saraçoğlu arasında Türkiye‟nin savaĢa katılması yönündeki
görüĢmeler sürerken Churchill ile Roosevelt, Müttefiklerin Afrika'da üstünlüğü ele
geçirmesinden sonra savaĢın genel durumunu yeniden değerlendirmek için 12-16 Mayıs
1943 tarihleri arasında Washington'da bir araya gelmiĢtir.853 GörüĢmelerde Sicilya'ya
asker çıkarma, Almanya'nın kullanımındaki Romanya petrol tesislerine saldırı ve
Balkanlarda ikinci bir cephe açmak için Türkiye'nin savaĢa katılması konusu
görüĢülmüĢtür. Churchill‟in ikinci cephenin Balkanlarda açılması arzusuna karĢılık
Roosevelt ManĢ'ta bir çıkarma yapılmasında ısrar etmiĢtir.854 Türkiye konusunda ise
müttefikler yanında aktif ya da pasif olarak savaĢa katılması için zemin hazırlanması
kabul edilmiĢtir.855

4.2.1.4.Quebec Konferansı
Türkiye‟nin savaĢ dıĢı durumu devam ettirmeye karar verdiği sırada Müttefik
Devletler, Sicilya iĢgali sonrası Ġtalya'da Mussolini'nin birdenbire iktidardan düĢmesiyle
ortaya çıkan yeni durumu görüĢmek için Quebec Konferansını düzenlemiĢlerdi.856 1124 Ağustos 1943 tarihleri arasında Churchill, Roosevelt, Ġngiliz Genelkurmayı ve
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Amerikan Genelkurmayı arasında Kanada‟nın Quebec eyaletinde yapılan bu
konferansta Churchill, Ġtalya'da ortaya çıkan yeni durum dolayısıyla, ikinci cephenin
Fransa yerine, Türkiye'nin de savaĢa katılmasıyla Balkanlarda açılmasını istemiĢti.
Fakat isteğini kabul ettirememiĢ, ikinci cephenin Fransa'nın Normandiya kıyılarında
açılmasına razı olmuĢtu. Türkiye‟nin savaĢa katılması için biraz daha zaman tanınması
ile askeri gücünün arttırılmasına karar verilmiĢti. Ayrıca Türk Hükümeti‟ne Almanya'ya
ihraç ettiği krom satıĢını durdurması, Boğazlardan geçen askeri öneme sahip Alman
gemilerine izin vermemesi yönünde talepte bulunulacaktı.857
Bu geliĢmeler yaĢanırken Saraçoğlu, 25 Ağustos 1943 tarihinde New York
Times‟a verdiği röportajda Türkiye‟nin tarafsızlık politikasının devam edeceğini ancak
Ġngiltere ve Amerika‟ya karĢı tamamen tarafsız olmadığını söylemiĢti. Ayrıca,
Türkiye‟nin Balkanlardaki topraklarda gözü olmadığını, Almanya‟nın buradan
çekilmesinden sonra Ġngiltere ve Amerika ile birlikte Balkanlarda düzeni sağlamak için
iĢbirliğine hazır olduğunu belirtmiĢti.858
Saraçoğlu bu açıklamadan kısa bir süre sonra Balkan devletleri ile diplomatik
giriĢimlerde bulunarak Bulgaristan‟la iyi iliĢkiler kurmaya çalıĢmıĢ, bölgenin geleceği
konusunda Romanya ve Macaristan‟la görüĢmelere baĢlamıĢtı. GörüĢmeler esnasında da
Ġngiliz Hükümetinden hiç beklemediği bir tepkiyle karĢılaĢmıĢtı. Çünkü H.K.Hugessen,
Saraçoğlu'nun Balkanlar'a müdahale edilmesi gerektiği

yolundaki görüĢlerine

katılmadığı belirtmiĢ, Müttefiklerin Balkanlar‟da Türkiye‟ye ihtiyacı olmadığını
söylemiĢti.

Ayrıca

savaĢa

girmeyen

bir

Türkiye‟nin

bölgeye

müdahalesinin

istenmediğine vurgu yapmıĢ, Müttefiklerin Türkiye‟nin yardımı olmadan da
Balkanlar‟da düzeni yeniden tesis edeceğini ifade etmiĢti. Bu arada Sovyetler Birliği de
Türkiye'nin Balkan politikasını eleĢtirmiĢ, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında nifak
sokmaya çalıĢmıĢ, Türkiye'ye yapılan müttefik askeri yardımını gereksiz bulduğunu
açıklamıĢtı.859 Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında soğuk rüzgârların estiği böyle bir
zamanda Müttefik Devletlerin DıĢiĢleri Bakanları son geliĢmeleri değerlendirmek için
Moskova‟da bir araya gelmiĢti.
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4.2.1.5.Moskova Konferansı
19-30 Ekim 1943 tarihleri arasında Moskova‟da yapılan,860 Stalin‟in de
katıldığı görüĢmelerde Sovyetler DıĢiĢleri Bakanı Molotov, Sovyetlerin, Doğu'dan
Avrupa'ya doğru ilerlemesini kolaylaĢtırmak için Türkiye'nin savaĢa katılması
gerektiğini söylemiĢtir. Bununda bir telkin Ģeklinde değil, bir emir Ģeklinde olmasını
isteyip savaĢa katılmadığı takdirde Türkiye'ye savaĢ malzemesi sevkiyatının
durdurulmasını istemiĢtir.861 Molotov‟un yardımcısı Andrei ViĢinsky ise Türkiye‟nin
barıĢ antlaĢmalarına katılmak için savaĢa girmesini, elinde nesi varsa onunla
çarpıĢmasını, Sovyetler gibi ıstırap çekmesi gerektiğini belirtmiĢtir.862 Sovyetlerin
talebini Ġngiltere kabul ederken Fransa cephesine yoğunlaĢmak isteyen Amerika, savaĢ
esnasında Türkiye‟ye gerekli askeri desteği sağlayamayacağı için kabul etmemiĢtir.
Bunun yerine Türkiye‟den üs istenmesini tavsiye etmiĢtir.863 Buna karĢılık Molotov,
Türkiye‟den üs istemenin yeterli olmadığını, Türkiye'nin savaĢa katılmasına Ģimdi
ihtiyaç duyulduğunu, ileride o kadar gerekli olmayacağını söylemiĢtir.864 Konferansın
sonunda da Türkiye‟den hava üssü istenilmesi kabul edilmiĢ, Ġngiltere, Türkiye‟nin
savaĢa katılması konusunda Sovyetler Birliğiyle iĢbirliği yapmaya razı olmuĢtur.865

4.2.1.6.Birinci Kahire Konferansı
Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı Eden, Moskova Konferansında alınan kararları
Türkiye‟ye bildirmek için Numan Menemencioğlu ile Kahire‟de bir araya gelmiĢtir.866
5-6 Kasım 1943 tarihlerinde yapılan görüĢmelerde Eden, Moskova'da alınan kararlar
hakkında bilgi vermiĢtir.867 Ayrıca Türkiye'nin savaĢa girmesini,868 Güney-Batı
Anadolu'daki bazı hava üslerini Müttefik uçaklarına açmasını ve Almanya‟ya krom
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satmamasını istemiĢtir.869 Ġsteklerinin reddedilmesi halinde Ġngiliz hükümetinin
Türkiye'ye göndereceği yardımı keseceğini bildirmiĢtir.870
Numan Menemencioğlu da Türkiye'nin savaĢa ancak müttefiklerin Türkiye'yi
savaĢ planlarına dahil edip yeni dünya düzenine iliĢkin bir antlaĢma yapması
durumunda katılacağını bildirmiĢtir. AntlaĢma yapılmadan ve yeterli ölçüde askeri
malzeme almadan savaĢa katılmayı macera olarak gördüğünü ifade etmiĢtir.871 Çünkü
Numan Menemencioğlu, Türkiye‟nin bu istekleri yerine getirilmeden savaĢa girmesi
durumunda çok Ģey kaybedeceğini biliyordu.872 Ayrıca, Sovyetler Birliği‟nin Türkiye'yi
bir an önce savaĢa sokarak Türk ordusunu yıpratmak ve zayıflatmak niyetinde
olduğunun da farkındaydı.873 Bu sebeplerden dolayı Eden'in tüm ısrarlarına rağmen
müttefiklerin Türkiye'deki hava alanlarından ve üslerinden yararlanmaları yolundaki
önerisini reddetmiĢtir. Ankara'nın savaĢa katılması yönündeki öneriyi hükümete arz
edeceğini bildirmekle yetinmiĢ, böylece Birinci Kahire Konferansı sona ermiĢtir. 874
GeliĢmeleri değerlendiren Saraçoğlu, Müttefiklere hava üsleri vermenin savaĢa
girmeye yol açacağını, bu takdirde Almanya'nın Ġstanbul, Ġzmir hatta Ankara'ya karĢı
saldırıda bulunacağını söyleyerek875 hükümetin Eden‟in isteklerini kabul etmediğini
bildirmiĢtir. Alınan kararı da 17 Kasım günü H.K.Hugessen'e iletmiĢtir. Bu kararda
Türkiye, üs verme talebini Almanya ile Türkiye arasında kaçınılmaz bir Ģekilde savaĢa
sebep olacağı için kabul etmediğini bildirmiĢti. SavaĢa girme meselesinde ise prensip
olarak savaĢa girmeyi kabul ettiğini ama bunun için Türk ordusunun tüm eksikliklerinin
giderilmesini, Ġngiliz ordusu ile fiili iĢbirliği yapılmasını Ģart koĢmuĢtu.876 Bunun
üzerine Ġngiltere Büyükelçisi, DıĢiĢleri Bakanlığına gelerek bu Ģartlar altında
Ġngiltere'nin silah yardımını devam ettirmeyeceğini, Türk-Ġngiliz iliĢkilerinin olumsuz
etkileneceğini söylemiĢti.877
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4.2.1.7.Tahran Konferansı
Türk-Ġngiliz iliĢkilerinin bozuk olduğu bu dönemde Roosevelt, Churchill ve
Stalin, savaĢın gidiĢatı hakkındaki son geliĢmeleri değerlendirmek için 29 Kasım 1943
tarihinde Tahran'da bir araya gelmiĢtir.878 Konferansın en önemli gündem maddesi
Türkiye olmuĢtur. Çünkü Churchill, Almanya‟ya Balkanlar üzerinden çıkarma yapmayı
planladığı için Türkiye'nin derhal savaĢa katılması gerektiğini söylemiĢtir. Bu konuda
Moskova'nın desteğini sağlamak için Boğazlar rejiminde değiĢiklikler yapmayı
önermiĢtir.879 Ayrıca Ankara'nın savaĢa katılmaması durumunda Ġngiliz Hükümetinin
Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve özellikle de Boğazlardaki hakları konusunda ilgi
göstermeyeceğini ifade etmiĢtir.880
Stalin ise Balkanlar'ın Ġngiliz nüfuzu altına girmesine mani olmak için
Türkiye‟nin artık savaĢa katılmasını istemediği gibi fazla kuvvetlenmesini engellemek
için de Türkiye‟ye silah göndermenin hatalı olacağını ileri sürmüĢtür.881 Roosevelt de
Türkiye‟nin savaĢa katılmasına, Ġtalya ve kuzey Fransa sahillerine yapılacak çıkartma
harekatını geciktireceği gerekçesi ile karĢı çıkınca Churchill'in Balkan planı ortadan
kalkmıĢtır.882 Konferansının sonunda da Almanya‟ya akınların arttırılması,883 Alman
mağlubiyetini süratlendirmek için her türlü tedbire baĢvurulması, savaĢ dıĢında bulunan
devletlerin savaĢa katılımının sağlanması yönünde kararlar alınmıĢtır.884 Türkiye
konusunda ise savaĢa katılması yönünde son bir teklif yapılmasına karar verilmiĢtir.
Ayrıca Alman hava taarruzuna karĢı Türkiye'ye 20 uçak filosu ile hava topu verilecek,
Bulgaristan‟ın Türkiye'ye saldırması durumunda da Sovyetler Birliği de Bulgaristan‟a
saldıracaktır.885
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4.2.1.8.Ġkinci Kahire Konferansı
Tahran Konferansı‟ndan sonra ABD BaĢkanı Roosevelt ile Ġngiltere BaĢbakanı
Churchill, Kahire'ye gelerek Ġsmet Ġnönü'yü üç devlet adına Kahire'ye davet etmiĢti.
Bunun üzerine Ġsmet Ġnönü, yanına DıĢiĢleri Bakanı Numan Menemencioğlu‟nu alarak
Kahire'ye gitmiĢti.886 Dört ülke temsilci tarafından düzenlenmesi planlan konferans,
Stalin‟in Türkiye'nin savaĢa girmesi de dahil olmak üzere hiçbir bahaneyle Balkanlarda
Müttefik askeri görmek istememesi sonucu temsilci göndermekten vazgeçmesi887
yüzünden 4 Aralık 1943 tarihinde Roosevelt, Churchill ve Ġnönü arasında baĢlamıĢtı.888
Ġlk sözü alan Roosevelt, Türkiye‟yi Almanya‟ya karĢı savaĢan 35 BirleĢmiĢ
Milletler üyesi ülke arasında görmekten kıvanç duyacağını, Türkiye‟nin müttefikler ile
birleĢmesinin sadece savaĢ için değil, barıĢ devresi içinde değerli olacağını
belirtmiĢti.889 Churchill ise Almanya'nın Türkiye için tehlike olmaktan çıktığını
söylemiĢ, savaĢa giren Türkiye'nin Sovyetler ile iyi münasebet halinde bulunacağını,
dost ve müttefik sıfatıyla galipler arasında oturacağını ifade etmiĢti. Aksi halde Türkiye
çok yalnız kalarak galipler arasında değil, seyirci olarak koridorlarda dolaĢacaktı.890
Ġsmet Ġnönü, prensip olarak harbe katılmayı kabul ederken Almanya'nın
Türkiye'ye zarar verecek durumda olmadığı yolundaki Churchill'in sözlerine
katılmadığını söylemiĢti. Ayrıca Almanya‟nın Balkanlarda ve Ege Adalarında hala çok
güçlü olduğunu, Ġstanbul‟u her an iĢgal edebileceğini belirtmiĢti. Son olarak da
Türkiye‟nin sırf savaĢta bulunmak için değil, müttefiklerinin baĢarısında etkisi olması
halinde savaĢa gireceğini, bunun için birlikte askeri bir plan yapılmasını, Türk
ordusunun ihtiyaçlarının da savaĢa katılmadan önce tamamlanmasını Ģart koĢmuĢtu.891
Konferansın sonunda Churchill, Ġsmet Ġnönü'ye 4-5 gün içinde cevap vermesini
istediği bir plan sunarak Türk Hükümeti‟nin en geç 15 ġubat 1944‟e kadar hava
alanlarının Müttefikler tarafından kullanılmasına razı olup olmayacağını bildirmesini
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istemiĢti.892 Yayınlanan ortak bildiride görüĢmelerin Türkiye ile Ġngiltere arasındaki
ittifakı, Amerika ve Sovyetler Birliği ile de dostluğu teyit ettiği söylenmiĢ, çok faydalı
geçtiği belirtilmiĢti.893
Churchill‟in tekliflerini değerlendiren Saraçoğlu Hükümeti, Türk hava
alanlarının Müttefik Devletlerin kullanımına açılmasıyla birlikte savaĢa dahil olacağını
bildiği için bu teklifi kabul etmeme kararı almıĢtır. Ġngiltere ile iliĢkileri koparmamak
için de Türkiye‟nin Alman Ordusu'nun havadan ve karadan yapacağı olası bir saldırı
ihtimalini görmezden gelemeyeceğini söylemiĢ, Türkiye‟nin kara ve hava ordusunun
kuvvetli bir Ģekilde takviye edilmesi gerektiği belirtmiĢtir. Ayrıca Ġngiltere ile birlikte
bir savaĢ planı yapılması gerektiği üzerinde durmuĢ, askeri malzeme sorunu
çözüldükten sonra da siyasal konular üzerinde görüĢme yapılabileceğini bildirmiĢtir.894

4.2.2.Almanya’nın Türkiye’nin Tarafsızlığını Koruma Faaliyetleri
Türkiye ile Müttefikler arasında bu geliĢmeler yaĢanırken Almanya,
Balkanlar'da güney sınırlarını güven altında tutabilmek, Türkiye'nin müttefikler safında
savaĢa katılmasını engellemek ve Türkiye ile ticari iliĢkilerini devam ettirmek için
uğraĢmaktaydı. Çünkü Türkiye‟nin savaĢ dıĢı durumu Balkanlar'da Almanya‟ya karĢı
cephe açılmasını engellemekteydi.895 Bu yüzden Almanya, her fırsatta Türkiye‟ye
Sovyetler Birliği'nin bir tehdit unsuru olduğunu hatırlatmıĢ, Sovyet tehdidi karĢısında
Türkiye'yi Ġngiltere ile ABD‟nin değil sadece Almanya‟nın koruyabileceğini
bildirmiĢtir. Ayrıca Türkiye‟nin tarafsızlık politikasından ayrılmasının intihar olacağını
söylemiĢtir.896 Ġngiltere'ye hava alanları ve hava üsleri verilmesi halinde de Almanya'nın
buna tepkisiz kalamayacağını ifade etmiĢtir.897 Almanya DıĢiĢleri Bakanı Ribbentrop da
Türkiye‟nin Almanya Büyükelçisi Saffet Arıkan ile 19 ġubat 1943 tarihinde yaptığı
görüĢmede Türkiye ile Almanya‟nın aynı politikayı güttüğünü, Sovyetlerin daha fazla
batıya yönelmesini istemediğini söylemiĢtir. Tarafsızlık siyasetinin Türkiye için en iyisi
892
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olduğuna vurgu yapmıĢtır. Almanya'yı karĢısına almak istemeyen Türkiye, Berlin'in
endiĢelerini ortadan kaldırmak için çaba harcamıĢtır. Saffet Arıkan, Ribbentrop ile
yaptığı görüĢmelerde Türkiye‟nin güçlü bir Almanya‟nın varlığını desteklediğini
söylerken898 Numan Menemencioğlu, Almanya‟nın Ankara Büyükelçisi Von Papen ile
Nisan

ayında

yaptığı

görüĢmelerde

Türkiye‟nin

tarafsızlık

politikasından

vazgeçmeyeceğini dile getirmiĢtir.899 Ayrıca Türkiye‟nin Almanya‟nın çıkarlarına zarar
verecek bir giriĢimde bulunmayacağına dair güvence vermiĢtir. Ġki ülke arasındaki
ticareti geliĢtirmek için de yeni bir antlaĢma yapılmasını önermiĢtir.900
Bu öneri Almanya tarafından da kabul edilince 19 Nisan 1943 tarihinde
Türkiye ile Almanya arasında yeni bir ticaret antlaĢması imzalanarak iliĢkilerin dostluk
çerçevesinde devam etmesi konusunda önemli bir adım atılmıĢtır. AntlaĢma ile iki taraf
arasında 31 Mayıs 1944 tarihine kadar 60.000.000 lira değerinde mal değiĢimi
yapılması kabul edilirken Türkiye Almanya‟dan endüstri maddeleri alacak karĢılığında
da ham madde verecektir.901
AntlaĢmadan sonra Ġsmet Ġnönü, Almanya lideri Hitlere saygı ve selamlarını
iletmiĢ, 7 Mayıs 1943 tarihinde Von Papen ile bir araya gelmiĢ, Türkiye‟nin tarafsızlık
politikasının,

Almanya

ile

olan

dostluğun

devam

edeceğini

söylemiĢtir.902

Ribbentrop‟da 10 Temmuz‟da Von Papen‟e gönderdiği telgrafta Türkiye‟nin bir ĠngilizAmerikan saldırısı karĢısında Almanya‟dan askeri destek için ricada bulunup
bulunmayacağını öğrenmesini istemiĢtir.903 Türkiye saldırıya uğrar ve yardım isterse
Türkiye‟ye yardım etmeye hazır olduğunu bildirmiĢtir.904 Ayrıca Ġtalya yüzünden Türk
dıĢ politikasında değiĢiklik olmaması için 1 Ağustos‟ta Von Papen‟e Türk makamlarına
Ġtalya‟nın her durumda Almanya‟nın yanında savaĢı sürdüreceğini, Almanya‟nın
Balkanlarda hala çok güçlü olduğunu iletmesini de istemiĢtir.905
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Bunun üzerine 19 Ağustos günü Saraçoğlu ile bir araya gelen Von Papen,
görüĢmede Ribbentrop‟un sözlerini aktarmıĢ, Müttefiklerin durumunu, Balkanlara
çıkarma yapılıp yapılmayacağını, Amerika‟nın Türkiye‟ye ne gibi teminatlar verdiğini
sormuĢtu. Saraçoğlu ise Müttefiklerin amacının Almanya ile Sovyetleri yıpratarak
Alman-Sovyet savaĢından mümkün olduğunca güçlü çıkmak olduğunu söylemiĢti.
Balkanlara çıkarma yapılmasının Müttefikler ile Sovyetler arasında tartıĢmaya neden
olacağı için düĢünülmediğini belirtmiĢti. Türk-Amerikan teminatları konusunda hiçbir
resmi giriĢimin olmadığını, Türkiye'nin tarafsızlık politikasının devam edeceğini,
Almanya ile Sovyetler arasında anlaĢma imzalanmasının Türk çıkarlarına uymayacağını
bildirmiĢti.906
GörüĢmeden sonra Von Papen, 16 Eylül‟de Berlin‟e gönderdiği telgrafta
Türkiye‟nin tarafsızlık politikası ile Mihver devletlerine bağlılığının devam etmesi için
On iki Adaların Türkiye‟ye verilmesini önermiĢtir. Gerekçe olarak da bir saldırı
karĢısında adaları korumanın zor olacağını, adaların elden çıkması durumunda Girit ile
Ege‟deki durumun tehlikeye gireceğini, adaların savaĢtan sonra Yunanistan‟a
bırakılacağını ileri sürmüĢtür. Ayrıca Türkiye'nin yapılacak öneriyi kabul edip
etmeyeceğini bilmediğini ama adaların tarafsız hale gelmesi için Mussoli‟nin bu adaları
Türkiye‟ye

önermesi

gerektiğini

söylemiĢtir.

Böylece

Müttefikler

buna

ses

çıkaramayacak, Türkiye‟nin Mihver devletlerine bağlılığı devam edecektir.907
Ribbentrop, 29 Eylül 1943 tarihinde gönderdiği cevabında, kendilerinin On iki Adalar
ile ilgilenmediğini, adalar konusunda kararı Ġtalya‟nın vereceğini, ayrıca adalara bir
saldırı olursa buna da karĢılık verileceğini söylemiĢtir.908 Adalar teklifine tedbirli
yaklaĢan Türk Hükümeti, bir istihbarat görevlisi aracılığıyla Almanya Büyükelçisine,
Almanya'nın Ġngilizlerin saldırısından önce (çünkü saldırıdan sonra teklifi kabul etmesi
mümkün olmayacaktır) On iki Adayı Türkiye'ye devretmesi halinde Türkiye'nin buna
razı olacağını bildirmiĢtir. Fakat bu sırada Ribbentrop, Türkiye‟nin Ege adalarında
savaĢan Ġngilizlerin gıda maddesi ihtiyacını karĢıladığını Çiçero909 vasıtasıyla
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öğrenince, bu duruma tepki göstermiĢtir. Almanya‟nın düĢmanlarına yardım eden bir
Türkiye‟ye On iki Adaları vermenin hiçbir anlamı olmadığını söyleyerek bu plandan
vazgeçmiĢtir.910
Von Papen de Ankara'nın Ġngiltere'ye daha fazla yardım etmesi halinde
Almanya'nın buna göz yummayacağı tehdidinde bulunmuĢtur. Almanya‟ya yapılacak
savaĢ ilanının Alman-Bulgar ordusunun harekete geçmesine, müttefiklere hava üssü
verilmesinin Ġstanbul ile Ġzmir‟in Mihver uçakları tarafından bombalanmasına yol
açacağını bildirmiĢtir.911 Ayrıca Von Papen, Çiçero vasıtasıyla Tahran Konferansında
Türkiye‟nin savaĢa katılması yönünde karar alındığını öğrenince Türkiye'nin nasıl
hareket

edeceğini

Numan Menemencioğlu‟na sormuĢtur. Türkiye‟nin tarafsız

kalacağına dair güvence alınca da bunu hükümetine bildirerek Türkiye ile dostluk
iliĢkilerinin devam edeceğini bildirmiĢtir.912

4.2.3.Türk-Müttefik ĠliĢkilerinin Bozulması
Ġngiltere, Türkiye'nin savaĢa katılmayı Ģu an uygun bulmadığı yönündeki
cevabından sonra Türkiye‟nin durumunu teknik düzeyde değerlendirmek için harekete
geçmiĢti. Bu kapsamda kara, hava ve deniz kuvvet komutanlarının Türk Genelkurmayı
ile görüĢme yapması için Türkiye'ye gelmesini istemiĢti. Fakat hükümet, teklifi
Almanya‟yı kızdıracağı için kabul edemeyeceğini ama daha alt düzeyde bir askeri
heyetin gelmesine de ses çıkartmayacağını bildirmiĢti. Bu bağlamda Hava Korgenerali
Linnel baĢkanlığında bir heyet 7 Ocak 1944 tarihinde Ankara'ya gelmiĢti.913
Ankara‟da yürütülen görüĢmeler Türkiye'nin Müttefik Devletlerden istekleri
Ģeklinde devam etmiĢtir. Bunun üzerine Ġngiltere BaĢbakanı Churchill, Ġngiltere‟nin
Ankara Büyükelçisi H.K.Hugessen'e gönderdiği talimatta, Türkiye'nin müzakerelerde
isteksiz davranması ve Ġngiltere'nin sağlayamayacağı miktarda yardım istemeye devam
etmesi halinde Türkiye'ye yapılan yardımın tamamen kesileceğini bildirmesini
910
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istemiĢtir. Ayrıca savaĢ sonunda Türkiye‟ye Sovyet istekleri karĢısında yardımcı
olunmayacak, Türkiye tek baĢına mücadele etmek zorunda kalacaktır. Buna rağmen
Türk heyeti görüĢmelerde büyük miktarda malzeme istemeye devam edince
müzakereler kesilmiĢ, Ġngiliz askeri heyeti de 3 ġubat günü Türkiye‟den ayrılmıĢtır.914
Heyetin Türkiye'den ayrılmasından sonra Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı Eden,
Amerikan Hükümeti‟ne gönderdiği telgrafta görüĢmelerin kesildiğini, Türk-Ġngiliz
iliĢkilerinin dondurulduğunu bildirerek Amerika'dan da aynı Ģekilde davranmasını
istemiĢtir. Bunun üzerine Amerika, 7 ġubat 1944 tarihinde Ankara Büyükelçileri
Steinhard'a Türkiye ile iliĢkileri soğutma talimatı göndermiĢ, bu durumun Türkiye
savaĢa dahil olana kadar devam edeceğini bildirmiĢtir.915 Baskıya rağmen Türkiye, 15
ġubat günü geldiğinde hava meydanlarını müttefik uçaklarının iniĢine açmayınca
Türkiye‟ye yapılan silah yardımı durdurulmuĢ, 28 ġubat günü de tüm Ġngiliz mühendis,
teknisyen ve askeri danıĢmanlar Türkiye'den ayrılmıĢtır.916
Ġngiliz Hükümeti, Türkiye‟ye karĢı tepkisini bu Ģekilde ortaya koyarken Ġngiliz
basını Türkiye‟nin yanlıĢ bir karar verdiğini yazmıĢtır. Türkiye‟nin Müttefik zaferlerini
paylaĢmak istemediğini belirtmiĢ, askeri sevkiyatın kesilmesini de doğru bulduğunu
ifade etmiĢtir.917 Bu arada, Sovyetlerin Nikopol‟u ele geçirmesi sonucu önemli bir
manganez kaynağından mahrum kalan Almanya‟nın bu eksikliği Türk kromu ile
kapatacağını bilen Amerika BaĢkanı Roosevelt, 18 ve 20 Mart 1943 tarihlerinde Ġsmet
Ġnönü‟ye mektup göndererek Türkiye‟nin Almanya‟ya krom göndermemesini
istemiĢtir.918 Bu durum karĢısında Numan Menemencioğlu, Müttefiklerin Türkiye ile
ilgili politikalarını gözden geçirmelerini sağlamak için Almanya'ya gönderdiği krom
miktarını arttırırken Müttefiklere ayrılan miktarı azaltmıĢtır.919 Böylece Türkiye, bir
taraftan Müttefiklere gözdağı verirken, bir taraftan da Almanya‟ya daha çok krom
göndererek savaĢ malzemesi eksiğini Almanya sayesinde kapatmak istemiĢtir.920
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Fakat bu olay Müttefikleri özellikle de Amerika‟yı kızdırmıĢ ve Türkiye‟ye 30
Nisan 1944 yılında sona erecek olan Türk-Alman ticaret anlaĢmasını yenilememesi,
Almanya‟ya yaptığı krom ihracatını da durdurması konusunda baskı yapılmasına neden
olmuĢtur.921 Bu kapsamda ABD DıĢiĢleri Bakanı Hull, 9 Nisan'da yaptığı bir
açıklamada, hiçbir milleti savaĢa katılmaya davet etmeyeceklerini ama askerlerinin
ölümüne yol açan yardımlarına da müsaade etmeyeceklerini söylemiĢtir. Bütün tarafsız
ülkelerden Almanya ile ticari iliĢkileri kesmelerini istemiĢtir.922 Steinhard ile
H.K.Hugessen de hükümete bir nota göndererek, Türkiye‟nin Almanya'ya stratejik
madenler vermeye devam etmesi halinde abluka tedbirlerine maruz kalacağını
bildirmiĢtir.923
Baskılar karĢısında daha fazla direnemeyen Türk Hükümeti, tarafsız devletlere
uygulanan yaptırımlara maruz kalmamak için müttefiklerin verdiği notayı tarafsız bir
devlet gibi değil bir müttefik devleti gibi kabul ettiğini bildirmiĢtir. Bu yüzden
Almanya‟ya yapılan krom sevkiyatını durdurma yönünde karar almıĢ,924 21 Nisan 1944
tarihinden

itibaren

de

Almanya‟ya

yaptığı

krom

sevkiyatını

durduracağını

925

açıklamıĢtır.

Bu geliĢmeden sonra Churchill, Türkiye'den tüm stratejik madde ihracını
tamamen durdurmasını beklediğini, bu olduğu takdirde Türk milletinin katlandığı
fedakârlığı telafi için baĢka ithalat çareleri bulunacağını bildirmiĢtir.926 Bu kapsamda iki
taraf arasında görüĢmeler baĢlamıĢtır. GörüĢmeler sonucunda da 24 Mayıs 1944
tarihinde bir ticaret antlaĢması imzalanmıĢ, antlaĢma çerçevesinde Türkiye‟nin Mihver
Devletleri ile olan ticaretini %50 oranında azaltması, oluĢacak kaybın Ġngiltere ve ABD
ile yapılacak ticaretle giderilmesi konusunda anlaĢmaya varılmıĢtır.927
Stratejik madenler sorununu bu Ģekilde çözen Türkiye ile Ġngiltere, bu seferde
Boğazlardan geçen Alman gemileri yüzünden karĢı karĢıya gelmiĢtir. Çünkü Alman
deniz kuvvetleri, bazı gemilerin Boğazlardan geçip Romanya'ya gitmeleri için izin
921
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istemiĢ, Ġngiltere ise bunlara yardımcı savaĢ gemileri oldukları gerekçesiyle izin
verilmemesini talep etmiĢtir. DıĢiĢleri Bakanı Numan Menemencioğlu, ticaret gemileri
olduğuna inandığı bu gemilerin aranmasının mümkün olmadığını söylemiĢ, Von
Papen‟den Ģahsi teminat aldıktan sonra da gemilerin geçmesine izin vermiĢtir.928 Bunun
üzerine Ġngiltere, Alman savaĢ gemilerinin ticaret gemileri Ģekline konularak boğazlar
yoluyla Karadeniz‟den Akdeniz‟e geçirildiğini belirterek bunu protesto etmiĢ, bu olayın
Montreux AntlaĢmasına aykırı olduğunu söylemiĢtir.929 Londra‟nın baskısının artırması
üzerine de Almanya‟nın ticaret gemisi diye gösterdiği gemiler boğazlardan geçiĢi
sırasında aranmıĢtır. Yapılan aramada gemilerin ticaret gemisi görüntüsü verilen Alman
savaĢ gemileri olduğu kanıtlanmıĢtır.930
Bunun üzerine Saraçoğlu, Alman Hükümeti‟ni resmen protesto edip
Almanya'nın Montreux AntlaĢması'na aykırı davrandığı, bu gemilerin savaĢ gemisi
olduğunun kanıtlandığını söylemiĢtir.931 Ayrıca tüm Alman gemilerinin Boğazlardan
geçiĢleri sırasında sıkıca aranması talimatını vermiĢtir. 932 15 Haziran 1944 tarihinde ise
DıĢiĢleri Bakanı Numan Menemencioğlu‟nun son günlerde takip ettiği politikayı tasvip
etmediğini bildirmiĢtir.933 Saraçoğlu‟nun Almanya‟nın zayıfladığı, Müttefik Devletlerin
güçlendiği bir zamanda durumu kurtarmak için yaptığı bu açıklamadan sonra Numan
Menemencioğlu istifa etmiĢtir. DıĢiĢleri Bakanlığını Saraçoğlu üzerine almıĢtır.934
Saraçoğlu, 16 Haziran günü Von Papen ile yaptığı görüĢmede Numan
Menemencioğlu‟nun Montreux görüĢmelerini yürüttüğü için kendisini anlaĢmanın tek
yetkili yorumcusu olarak gördüğünü söylemiĢti. AntlaĢma sanki sadece kelimelerden
oluĢuyormuĢ gibi davranmakta ısrar ettiğini, bunun da Türk Hükümetini çok huzursuz
ettiğini bildirmiĢti. Ayrıca Numan Menemencioğlu‟nun bilgisi dahilinde boğazlardan
geçen Alman gemilerinin savaĢ gemisi özelliği taĢıdığının tespit edildiğini bu durumun
da Numan Menemencioğlu‟nun istifasını kaçınılmaz kıldığını söylemiĢti. Von Papen de
bu duruma üzüldüğünü bildirmiĢ, Ġngiltere'nin tutumu ve Ġngiliz planlarına dair
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görüĢlerini aktarmıĢtı. Von Papen‟e göre Batı Anadolu‟da bulunan Türk hava üslerine
muhtaç olan Ġngiltere, Türkiye'yi en kısa zamanda savaĢa sokmak istiyordu. SavaĢtan
sonra da Balkanlar ile Boğazları, Sovyet nüfuzuna bırakmayı, buna karĢılık Ege ve Batı
Anadolu'yu almanın hesabını yapıyordu. Bu nedenle Türkiye‟nin savaĢa katılmaması,
ordusunu da savaĢın sonuna dek hazır ve güçlü tutması gerekiyordu. Von Papen'in
iddiaları karĢısında Saraçoğlu, Londra ile Moskova'nın Türkiye'yi aralarında paylaĢmayı
düĢündüklerini kabul ettiğini, hükümetin temel politikasının da savaĢtan uzak kalarak
kendisini savaĢ sonuna hazırlamak olduğunu belirtmiĢti. Türk-Alman ticari iliĢkilerinin
geliĢtirilmesi konusunda DıĢiĢleri Bakanlığını yeni üzerine aldığını, bu nedenle konuyla
ilgilenebilmesi için kendisine biraz zaman tanınmasını rica etmiĢti. Kimin DıĢiĢleri
Bakanı olacağı konusunda da bunun için erken olduğunu ama ne Rauf Orbay'ın ne de
RüĢtü Aras'ın düĢünüldüğü, görüĢleriyle Türk politikasının geleceğini olumsuz
etkileyecek bir bakanın atanmasından kaçınılacağı bildirilmiĢti.935 Çünkü böyle bir
dönemde Saraçoğlu, yeni bir ismi DıĢiĢleri Bakanlığına atayarak yanlıĢ anlaĢılmalara
fırsat vermek istememiĢti. Kendisi, hiç olmazsa müttefik yanlısı olarak tanınıyordu, bu
olay müttefik cephesinde memnunluk uyandıracaktı. Bu nedenle yeni DıĢiĢleri Bakanı
Hasan Saka Almanya ile iliĢkilerin kesilmesinden sonra atanmıĢtı.936

4.2.4.Almanya ile Diplomatik ĠliĢkilerinin Kesilmesi
Türkiye‟nin Müttefik Devletlere yakınlaĢmasıyla birlikte Ġngiltere ile ABD,
Ankara'dan, Almanya ile ekonomik ve diplomatik iliĢkilerini kesmesini istemeye karar
vermiĢtir.937 Bu kapsamda Ġngiltere Büyükelçisi H.K.Hugessen, 30 Haziran 1944
tarihinde BaĢbakan Saraçoğlu'nu ziyaret etmiĢtir. Ziyarette Türkiye'nin Almanya'yla
olan ticari ve diplomatik iliĢkilerini kesmesini istemiĢtir. Bu sayede Türkiye‟nin
karanlık ve karıĢık olan politikasının aydınlanacağına vurgu yapmıĢtır. Ayrıca
Türkiye‟nin savaĢ esnasında yürüttüğü milletlerarası rolü barıĢ döneminde de
oynayabileceğini bildiren bir nota vermiĢtir.938 Notanın ilginç tarafı Türk-Ġngiliz
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ittifakından hiç söz etmemesi, Türkiye‟yi tamamen kabahatli bir duruma düĢürmesidir.
Bu duruma tepki gösteren Saraçoğlu, H.K.Hugessen‟e bu talebin ittifak antlaĢmasına
göre yapılmamıĢ olmasının nedenini sormuĢtur. H.K.Hugessen de cevap olarak
Ġngiltere‟nin 1939 Üçlü Ġttifakının hala yaĢamakta olup olmadığını denediği
söylemiĢtir.939
1 Temmuz günü ABD‟nin Ankara Büyükelçisi Steinhard, Saraçoğlu'nu ziyaret
ederek Ġngiliz talebini desteklediklerini bildirmiĢtir. Saraçoğlu da büyükelçiye,
Ġngiltere‟nin son zamanlardaki soğukluğuna anlam veremediğini, oysa Türkiye‟nin artık
Almanya‟ya krom göndermediğini, Boğazlardan Mihver gemilerinin geçmesine izin
vermediğini belirterek duyduğu rahatsızlığı dile getirmiĢtir. Ayrıca, Ġngilizlerin politika
değiĢtirerek Türkiye savaĢa girmeden önce Akdeniz‟deki durumunu zayıflatmak isteyip
istemediğini sormuĢtur. Türklerin gururlu bir millet olduğunu söylemiĢ, „„Eğer
İngilizler bize tutsak, ikinci sınıf insan ya da müstemleke milletler gibi davranmayı
sürdürürlerse, hiçbir sonuç elde edemeyecekler.‟‟ demiĢtir.940
3 Temmuz 1944 tarihinde de Saraçoğlu, iki ülke büyükelçisini bakanlığa davet
ederek, Almanya ile iliĢkileri kesmek için Ödünç Verme ve Kiralama mekanizmasının
yeniden harekete geçirilmesini istemiĢtir. BarıĢ masasında eĢit müttefik olarak söz
almayı, Alman saldırılarına karĢı koymak için savaĢ malzemesi ile uçak gönderilmesini,
Ġngiltere‟nin de her tür yardımı yapacağına dair güvence vermesini Ģart koĢmuĢtur.
Ayrıca Müttefik Devletlerin, Türkiye'ye ithal ve ihraç edemeyeceği mallar konusunda
kolaylık göstermesini istemiĢtir. SavaĢ Ģartları nedeniyle doğabilecek her türlü mali
ihtiyacının karĢılanması konusunda da güvence verilecektir. Bunlar yapılırsa
Türkiye‟nin ittifak yükümlülükleri çerçevesinde Ġngiltere'nin isteklerine olumlu cevap
verebileceğini söylemiĢtir.941
Saraçoğlu‟nun taleplerini Londra‟ya bildiren H.K.Hugessen, 10 Temmuz günü
Saraçoğlu‟nu ziyaret ederek Türk tekliflerinin Londra‟da çok olumlu etki yaptığını
açıklamıĢtır.942 Ġngiltere BaĢbakanı Churchill‟de Sovyetler Birliği Lideri Stalin‟e
939
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gönderdiği telgrafta Türklerin Mihver Devletleri ile iliĢkilerini kesmeye istekli
olduğunu söylemiĢ, böyle bir geliĢmenin Almanya‟nın ruhuna indirilmiĢ bir darbe
olacağını belirtmiĢtir.943 Stalin, 15 Temmuzda Churchill'e yazdığı mektupta, daha önce
birkaç kez Türkiye‟nin savaĢa katılması için giriĢimde bulunulduğunu ama bunlardan
sonuç alınamadığını söylemiĢtir. ġu an Türkiye‟nin atacağı gönülsüz bir adımın
Müttefiklere nasıl bir yararı dokunacağını da bilemediğini dile getirmiĢtir. Ayrıca
Türkiye‟nin Almanya ile kaçamak iliĢkisine bakıldığında, Türkiye‟yi kendi baĢına
bırakıp üzerinde baskı yapmaktan vazgeçmenin daha iyi olacağını söylemiĢtir. Tabii ki
bu durum Almanya ile savaĢmaktan kaçınan Türkiye‟nin savaĢ sonrası meselelerdeki
özel hak taleplerinin de dikkate alınmayacağı anlamına gelecektir.944
Saraçoğlu, Stalin‟in isteksiz olmasına rağmen Ġngiltere‟nin 23 Temmuz 1944
tarihinde Türkiye'nin teklifini kabul ettiğini açıklaması üzerine 2 Ağustos 1944
tarihinden itibaren Almanya'yla iliĢkilerini keseceğini Müttefiklere bildirmiĢtir. Ayrıca
Ġngiltere‟nin Türkiye'nin savaĢ boyunca izlediği politikayı karanlık ve karıĢık olarak
görmesinin haksızlık olduğunu, bundan sonra Türkiye‟nin savaĢ politikası hakkında
daha uygun kelimeler kullanmasını arzu ettiğini söylemiĢtir. Ġngiltere, 27 Temmuzda
yaptığı açıklamada Türkiye'nin aldığı kararın memnuniyetle karĢılandığını belirtmiĢtir.
Bu kararın Türk-Ġngiliz ittifakının teyidi olarak kabul edildiğini, dolayısıyla Türkiye'nin
tekrar Ġngiltere'nin müttefiki olarak yerini aldığını ifade etmiĢtir.945 Bu arada Sovyet
Hükümeti, 27 Temmuz'da yayınladığı bildiride Türkiye'nin Almanya ile iliĢkilerini
kesmesinin artık bir önemi olmadığını, bunun kendilerini tatmin etmediğini,
Türkiye‟nin dilediği kararı almakta özgür bırakılmasını istemiĢtir.946 Açıkçası Sovyetler
Birliği, II.Dünya SavaĢı sonunda Türkiye‟nin tek baĢına kalmasını ve Sovyet isteklerine
boyun eğmesini arzulamaktadır.
Bunun farkında olan Saraçoğlu, Almanya ile münasebetlerin kesilmesi kararını
hayata geçirmek için TBMM‟yi 2 Ağustos 1944 tarihinde olağanüstü toplantıya
çağırmıĢtır. Burada yaptığı açıklamada, Müttefik Ġngiltere‟nin ittifak çerçevesi dahilinde
Türkiye‟den Almanya ile siyasi ve iktisadi iliĢkilerini kesmesini istediğini, hükümetin
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de bu talebi incelediğini söylemiĢtir. Talebin ittifak çerçevesi dahilinde olduğunu
görünce de alınan kararı meclisin kabulüne sunmaya karar verdiğini ifade etmiĢtir.
Ayrıca alınacak kararın bir savaĢ kararı olmadığını, bunun bir savaĢ kararına dönüĢüp
dönüĢmemesinin karĢı tarafın alacağı tavra bağlı olduğunu belirterek milletvekillerinden
hükümetin aldığı kararı kabul etmelerini istemiĢtir.947 TBMM‟de yapılan oylama
sonucunda da hükümetin Almanya ile diplomatik ve ticari iliĢkilerini kesme kararı 411
milletvekilinin oybirliği ile kabul edilmiĢtir.948
Bu karardan sonra da Türk-Alman iliĢkilerinde bir tasfiye süreci baĢlamıĢtır.
Von Papen'in pasaportu 2 Ağustos günü elinden alınmıĢ,949 Türkiye'de bulunan Alman
vatandaĢlarına ülkeyi terk etmeleri için 10 günlük bir süre tanınmıĢtır. Alman
okullarının faaliyetlerine son verilirken, kamuya açık yerlerde Mihver devletlerine ait
radyo istasyonları ile bu ülkelerin propaganda yayınlarının dinlenmesi yasaklanmıĢtır.
Ġstanbul'da bulunan Alman Ģirketleri de kapatılmaya baĢlanmıĢtır.950 Bu arada Alman
tebaası Musevilerin kalmasına izin verilirken Almanya‟da bulunan Türk vatandaĢlarının
da ülkeye dönmeleri istenmiĢtir.951
Bu geliĢmelere rağmen Türkiye, Müttefiklere askeri operasyon konusunda
fazla taviz vermemiĢ, savaĢ malzemesi taĢıyan Müttefik gemilerini Boğazlardan
geçirmemiĢtir. Bunun üzerine Ġngiltere, Türkiye'ye gönderdiği savaĢ malzemesini
azaltmıĢ, askeri teknisyenlerini de geri çağırmıĢtır. Bu durum Türkiye‟nin Ġngiltere‟nin
savaĢ sonrasında Türkiye‟yi yüzüstü bırakacağı yolundaki eski korkusunu tekrar
canlandırarak Sovyet kaygısının daha da artmasına neden olmuĢtur.952 Bu arada Stalin
ile Churchill, savaĢ sonu nüfuz bölgelerini tespit etmek için 9-20 Ekim 1944 tarihleri
arasında Moskova‟da bir araya gelmiĢtir.953 Yapılan görüĢmeler de Romanya,
Macaristan ve Bulgaristan‟ın Sovyet nüfuz alanına bırakılmasına karar verilerek
Türkiye'nin Balkanlar'daki geleneksel güçlü nüfuzu ortadan kaldırılmıĢtır.954
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GeliĢmelerden haberi olmayan Saraçoğlu, 19 Ekim 1944 tarihinde Türk-Ġngiliz
ittifakının altıncı yılı dolayısı ile Ġngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Peterson ile bir
araya gelerek baĢ baĢa yemek yemiĢtir.955 Yemekte büyükelçiyi, Sovyetlerin Balkanlar
da artan nüfuzunun doğuracağı sonuçlar konusunda uyarmaya çalıĢmıĢ fakat hiçbir
sonuç alamamıĢtır.956 Bu arada Moskova görüĢmesinde, Ġngiltere, Türkiye'yi zor
durumda bırakacak bir karara imza atarak Sovyetlerin Montreux'ün değiĢtirilmesi
taleplerini prensip olarak kabul ettiğini bildirmiĢtir.957 Böylece Türkiye, Sovyet
tehditlerine açık bir hale gelmiĢtir.

4.2.5.Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya SavaĢ Ġlanı
1944 Aralık ayında Amerika, Türkiye'nin Japonya'ya savaĢ ilan etmesi için
giriĢimde bulunmuĢtur. Ama Ġngiliz DıĢiĢleri Bakanlığı, Türkiye henüz Almanya'ya
savaĢ ilan etmediği için bunun yerine Türkiye'nin Japonya ile iliĢkilerini kesmesinin
daha doğru olacağını bildirmiĢtir. Bunun üzerine Amerika, Türkiye‟den Japonya ile
siyasi ve iktisadi iliĢkilerini kesmesini istemiĢtir. Bu istek karĢısında Türk Hükümeti de
6 Ocak 1945 tarihi itibari ile Japonya ile iliĢkilerini kesmeye karar vermiĢtir.958 Alınan
karar da TBMM‟nin 3 Ocak 1945 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilmiĢtir.959
Bu arada Mihver Devletlerinin savaĢı kaybedeceği iyice kesinleĢmiĢ,
Roosevelt, Churchill ve Stalin, Avrupa'ya verilecek düzenin esaslarını tespit etmek 3
ġubat günü Yalta Konferansında bir araya gelmiĢtir.960 Konferansta, BirleĢmiĢ Milletler
teĢkilatına 1 Mart 1945 itibariyle Almanya ve Japonya'yla savaĢ durumunda olan
devletlerin kurucu üye olarak davet edilmesi kabul edilmiĢtir.961 Ayrıca Stalin‟in
Boğazlar meselesi ve Montreux'ün durumunu ortaya atmasıyla birlikte konferansın
diğer gündem maddesi Türkiye olmuĢtur. Stalin'e göre modası geçen Montreux
SözleĢmesi, Batılı devletlerin Sovyetlere büyük dostluk hissetmedikleri bir zamanda
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hazırlandığı için günün Ģartlarına uydurulmalıdır. Sovyetlere her zaman Boğazlardan
serbest geçiĢ hakkı verilmelidir. Stalin‟in isteklerini haklı bulan Roosevelt ve Churchill,
Sovyetlerin Boğazlarda ne gibi düzenlemeler yapılabileceği konusundaki önerilerini,
yakında bir araya gelecek olan 3 ülke dıĢiĢleri bakanları toplantısında sunmasını
isteyerek Türkiye için hoĢ olmayan bir karara imza atmıĢlardır.962
Konferanstan sonra da Ġngiltere Büyükelçisi Peterson, DıĢiĢleri Bakanı Hasan
Saka‟yı ziyaret ederek Yalta Konferansında alınan kararları bildirmiĢtir. Türkiye‟nin
San Francisko Konferansına katılması için 1 Mart 1945 tarihinden önce Almanya ve
Japonya‟ya savaĢ ilan etmesi gerektiğini haber vermiĢtir.963
Bunun üzerine hükümet, tatilde bulunan TBMM‟yi olağanüstü toplantıya
çağırmıĢtır.964 23 ġubat 1945 yapılan toplantıda Saraçoğlu bir konuĢma yapmıĢtır.
Saraçoğlu konuĢmasında hükümetin insanlık menfaatlerine uygun olduğu kadar milli
menfaatlere de uygun olarak insanlığı, medeniyeti, hürriyeti ve demokrasiyi kurtarmak,
savaĢ suçlularını cezalandırmak için Almanya ve Japonya'ya savaĢ ilan etmek zorunda
olduğunu söyleyerek bu konuda milletvekillerinin desteğini istemiĢtir. Yapılan
oylamada da 401 milletvekilinin kabul oyuyla Almanya ve Japonya'ya 1 Mart 1945
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere savaĢ ilan edilmesine karar verilmiĢtir.965
24 ġubat 1945 tarihinde Türkiye maslahatgüzarı Washington‟da Türkiye‟nin
BirleĢmiĢ Milletler beyannamesine katıldığına dair vesikayı imzalamıĢtır.966 6 Mart
günü de Amerikan Büyükelçisi, Hasan Saka‟yı ziyaret ederek Türkiye‟nin San
Francisco Konferansına 4 devlet namına Amerikan Hükümeti tarafından davet
edildiğini bildirmiĢtir. Böylece Türkiye BirleĢmiĢ Milletlerin kurucu üyeleri arasında
yer almaya hak kazanmıĢtır.967
Bu arada Türkiye‟nin savaĢa katılmasını Sovyet Hükümeti, savaĢın seyri
üzerinde hiçbir tesiri olmadığı gerekçesiyle fırsatçılık olarak değerlendirmiĢtir. Sovyet
basını da „„Türkler Müttefiklerin zaferlerine ortak olmak ve başkalarının kanadı altında
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cennete girmek için acele ediyorlar, Türkler, Müttefiklerin sorunlarına daha önce
hizmet edebilirlerdi.‟‟ Ģeklinde haberler yapmıĢtır.968 Sovyet DıĢiĢleri Bakanı Molotov
da 19 Mart 1945 tarihinde Türkiye Büyükelçisi Selim Sarper'i makamına davet ederek
Türk-Sovyet iliĢkilerine temel teĢkil etmiĢ olan 17 Aralık 1925 Dostluk, Tarafsızlık ve
Saldırmazlık AntlaĢmasının süresini uzatmayacağını söylemiĢtir.969 Selim Sarper,
Molotov‟a „„İptal edilen antlaşmanın yerine nasıl bir antlaşma yapılmasını istersiniz,
bana bilgi verir misiniz?‟‟ diye sorduğunda, Molotov, ilk önce Ankara‟nın bu
antlaĢmanın iptalini öğrendikten sonra yeni bir antlaĢma yapmak isteyip istemediğini
bildirmesi gerektiğini söylemiĢtir. GeliĢmelerden haberdar olan Ġngiltere ve Amerika
Türkiye‟ye yeni bir antlaĢma teklifinde bulunmasını tavsiye etmiĢtir.970 Türk Hükümeti
de 4 Nisan‟da Sovyetlerle dostluk ve iyi komĢuluk iliĢkilerini sürdürmeyi istediğini,
süresi biten antlaĢmanın da her iki ülkenin yararına yeni bir antlaĢma ile değiĢtirilmesini
uygun gördüğünü bildirmiĢtir.971
Sovyetler Birliğinin cevabının beklendiği esnada Almanya‟nın 7 Mayıs 1945
tarihinde teslim olması ile birlikte Avrupa savaĢı sona ermiĢtir.972 Saraçoğlu da Sovyet
tehlikesini bertaraf etmek için harekete geçmiĢ, Selim Sarper‟den iki tarafın
menfaatlerine uygun bir antlaĢma yapmasını istemiĢtir.973 Bunun üzerine 25 Mayıs
tarihinde Ankara‟dan ayrılarak Moskova‟ya giden Selim Sarper, 974 Molotov ile bir
görüĢme yapmıĢtır. 7 Haziran günü yapılan görüĢmede Molotov, yeni bir paktın
imzalanmasından önce iki ülke arasında bazı meselelerin çözümlenmesi gerektiğini
söylemiĢtir. Bu meseleleri Türk-Sovyet doğu sınırlarında değiĢiklik, Boğazlarda
Sovyetlere üs verilmesi, Montreux SözleĢmesinin yeniden gözden geçirilmesi olarak
ifade etmiĢtir.975 Bu istek karĢısında hükümet, Sovyetlere ne bir karıĢ toprak ne de
Boğazlarda üs verilmeyeceğini bildirmiĢ, daha sonra konu hakkında Ġngiltere ve
Amerika‟ya bilgi vererek onların tepkisini öğrenmeye çalıĢmıĢtır.976 Ġngiltere,
Türkiye‟ye sınırlı bir destek verip, Sovyetlerin artan baskılarına karĢı sakin kalmasını,
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sorunların uluslararası bir toplantıda çözülebileceğini Sovyetlere bildirmesini istemiĢtir.
Amerika ise o sırada Uzakdoğu ile ilgilendiği, Sovyetler Birliğinin isteklerini de TürkSovyet ikili iliĢkileri gibi gördüğü için uzlaĢmalarını tavsiye etmiĢtir.977
Amerika‟nın bu davranıĢı karĢısında Saraçoğlu, 2 Temmuz 1945‟de
Amerika‟nın Ankara Büyükelçisi Wilson ile görüĢmüĢtür. Büyükelçiye, Türkiye‟nin
ölüm kalım mücadelesi yaptığı bir dönemde Amerika'nın yanıtını hayal kırıcı
bulduğunu söylemiĢtir. Sovyetlerin, Türkiye‟nin bağımsızlığına aykırı hareket etmesi
halinde olumlu veya olumuz olsun savaĢla karĢılık verileceğini bildirmiĢtir. Ayrıca
büyükelçiye Sovyetler Birliğinin çok Ģımardığını, Amerika ile Ġngiltere'ye, Yunanistan,
Türkiye ve Ġran gibi birçok konuda karĢı çıktığını, zayıf bir nokta bulunca onu
sömürmeye çalıĢtığını ifade etmiĢtir. Oysa Ģimdiye kadar hiç kimseye zararı
dokunmayan Türkiye‟nin sadece rahat bırakılmak, sosyal ve ekonomik sorunlarını
gidermek, Sovyetler ile de dostluk iliĢkisi kurmak istediğini söylemiĢtir. Bu nedenle
Boğazlar

SözleĢmesi'nin

değiĢmesini

tartıĢmaya

hazır

olduğunu

açıklamıĢtır.

Boğazlardan geçiĢ konusunun Türkiye‟den ziyade denizci devletleri ilgilendirdiğini, en
büyük amacı kendi güvenliğini sağlamak olan Türkiye‟nin Sovyetlerin boyunduruğunu
asla kabul edilmeyeceğini bildirmiĢtir. Son olarak da Amerika ile Ġngiltere‟nin dünyanın
düzenini ve ekonomik istikrarını korumak için tam tersi davranıĢlarda bulunan, kargaĢa
çıkarıp bundan yararlanmak isteyen Sovyetleri uyarmasını, kendisine bu durumun kabul
edilmeyeceğinin bildirilmesini istemiĢtir.978
Bu arada Amerika, Ġngiltere ve Sovyetler Birliği son dönemdeki geliĢmeleri
görüĢmek için Berlin‟de bir araya gelerek Postdam Konferansı‟nı düzenlemiĢlerdi.979 17
Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihleri arasında devam eden konferansta Amerika‟nın
BaĢkanı artık Roosevelt değil, onun ölümü üzerine iĢ baĢına geçen Truman'dı.980
Konferans devam ederken Ġngiliz idarecileri de değiĢmiĢ, 26 Temmuz 1945‟te açıklanan
seçim sonuçları sonucu ĠĢçi Partisi iktidar olmuĢ, Churchill ile Eden yerlerini Attlee ve
Bevin'e bırakmıĢlardı.981
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Bu Ģartlar altında devam eden konferansın önemli gündem maddelerinden biri
yine Türkiye olmuĢtu. Churchill, Boğazlar meselesini açarak Montreux AntlaĢmasının
değiĢtirilmesine hiçbir ülkenin karĢı çıkmadığını söylemiĢti. Ancak böyle bir
değiĢikliğin Japonya dıĢında imza koyan devletlerin uygun görmesiyle yapılabileceğini,
Ġngiltere‟nin Sovyet ticaret ve savaĢ gemilerinin Boğazlardan serbestçe geçmesinden
yana olduğunu ifade etmiĢti.982 Sovyetlerin, Boğazlar meselesini Türkiye ile baĢ baĢa
kalarak halletmeye çalıĢmasını tasvip etmediği bildirmiĢti. Molotov da cevabında,
Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ittifak yapmak için teĢebbüse geçtiğini, kendilerinde
Ģart olarak sınırların düzeltilmesini yani Kars ve Ardahan'ın Sovyetlere iadesini
istediklerini söylemiĢti. Çünkü bu iki bölge 1921 Moskova anlaĢması ile Sovyetlerden
koparılıp alınmıĢtı. O yüzden geri iade edilmeliydi. Boğazlarda üs elde etmek için
Türkiye ile anlaĢma meselesinde de bir gariplik olmadığını, zira Türkiye'nin Çarlık
Rusya‟sı ile 1805 ve 1833 de aynı tarzda anlaĢmalar imzaladığını dile getirmiĢti.
Churchill de Molotov'un sözlerine karĢılık Ġngiltere'nin Türkiye'yi, Sovyet taleplerini
kabule zorlayamayacağını net bir Ģekilde ifade etmiĢti.983 Churchill'in görüĢlerine
katılan Truman, sözü bütün milletlerarası su yollarından geçiĢin serbest olmasına
getirmiĢ, Türk Boğazlarına milletlerarası su yolu statüsü verilmesi gerektiğini
söylemiĢti. Sovyetlerin Türkiye'den toprak isteği konusunda bunun yalnız iki devleti
ilgilendirdiği için kendi aralarında çözülmesi gerektiğini belirtmiĢti.984
Konferansın sonunda da Montreux AntlaĢmasının günün koĢullarına uymadığı
için gözden geçirilmesi kabul edilmiĢti. Bunun için Amerika, Ġngiltere ve Sovyet
Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında doğrudan doğruya görüĢmeler yapılacaktı.985
Alınan kararı Ġngiltere Büyükelçisi Peterson sayesinde öğrenen Saraçoğlu, Boğazlar ile
ilgili milletlerarası güvencenin bölgenin yeniden askerden arındırılmasına yol
açabileceğini söylemiĢti. Bu nedenle Türkiye‟nin Sovyetler Birliği‟nden doğu illeri ve
ülke bütünlüğü hakkında tam bir güvence almadan böyle bir öneriyi kabul etmeyeceğini
açıklamıĢtı.986
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4.2.6.Ġkinci Dünya SavaĢı’nın Sona Ermesi ve Türkiye
Ġngiltere ve Amerika‟dan beklediği desteği alamayan Türkiye, Sovyetler
Birliğinin yayılmacı politikasına karĢı tek baĢına mücadeleye etmeye hazırlanırken
II.Dünya savaĢı Japonya‟nın 10 Ağustos 1945 tarihinde teslim olması,987 14 Ağustos
1945 tarihinde de Müttefiklerin tüm isteklerini kabul etmesiyle sona ermiĢti.988 ĠĢte
böyle bir ortamda, Amerika‟nın Türkiye'nin toprak bütünlüğü ile ilgilenmediğini gören
Sovyetler Birliği, Türkiye üzerinde baskı uygulamaya baĢlamıĢtı. Saraçoğlu, iki ülkenin
iliĢkilerini daha kötü bir hale sokmamak, Sovyet Hükümetinin taleplerini geri almasına
imkân hazırlamak gibi bir düĢünceyle, Sovyetler Birliği'nin toprak ve üs talebi gibi
istekleri konusunda resmi bir açıklama yapmaktan kaçınmıĢtı.989 17 Ağustos 1945
tarihinde Ġngiliz, 20 Ağustos‟ta ise Amerikan Büyükelçiliğine Boğazlar konusunda bir
nota göndermiĢti. Notada boğazlardan serbest geçiĢin milletlerarası bir otorite
tarafından sağlanması yönündeki Truman'ın teklifinin, Türkiye'nin egemenlik ve
güvenliğine dokunmaması koĢuluyla mümkün olacağını bildirmiĢti. Ayrıca düĢünülen
çözüm biçiminin, Türk-Sovyet iliĢkilerinde son aylarda ortaya çıkan güçlüklere son
verecek, hiçbir anlaĢmazlığa yer bırakmayacak bir yapıda olması gerektiğini ifade
etmiĢti.990
Saraçoğlu gazeteciler ile yaptığı görüĢmede de „„Kimseden bir şey istemiyoruz,
kimseye bir şey vermeyeceğiz.‟‟991 Ģeklinde beyanatta bulunarak Türkiye‟nin rahat
bırakılmak istediğini belirtmiĢti. Müttefik DıĢiĢleri Bakanlarının barıĢ antlaĢmaları
öncesi ön hazırlık yapmak için düzenlediği Londra toplantısından992 dönen Ġngiltere
Büyükelçisi Peterson ile de görüĢerek, Boğazlar sorununun perde arkasını öğrenmeye
çalıĢmıĢtı. 11-12 Ekim 1945 tarihlerinde Ġstanbul‟da yapılan görüĢmelerde, Saraçoğlu
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ilk önce, büyükelçiye Londra‟da uzun süre kalmasının nedenini sormuĢtu. Büyükelçi,
Londra'ya dıĢiĢleri bakanları toplantısında Türkiye konuĢulursa faydalı olabileceği için
çağrıldığını ama diğer konular yüzünden Türkiye konusunun geri planda kaldığını
söylemiĢti. Saraçoğlu, Türkiye ile ilgili hangi görüĢmelerin yapıldığını sorunca da
Boğazlar yanıtını vermiĢti. Bunun üzerine Saraçoğlu, Doğu illeri konuĢuldu mu diye
sormuĢ, Peterson ise gerek Ġngiltere‟nin gerekse Amerika‟nın böyle bir önceliği
olmadığını ifade etmiĢti. Ayrıca Amerikan heyetinin Montreux SözleĢmesinin devam
etmesinden yana olduğunu ama Sovyet savaĢ gemilerinin savaĢ zamanı bile boğazlardan
geçmesini sağlayacak bir düzenlemeye taraftar olduğunu söylemiĢti.993 Bu görüĢmeden
sonra Türkiye‟ye gelen Amerikalı senatör Pepper ile de bir görüĢme yapan Saraçoğlu,
Boğazlar konusundaki endiĢeleri kendisine de aktarmıĢ, bu konuda daha çok anlayıĢ
beklediğini bildirmiĢti.994
Bu arada Ġngiliz ve Amerikalı askeri uzmanlarının ısrarı sonucu Truman
yönetimi, Türk Boğazlarının milletlerarası bir statü altına alınması yönündeki fikrini
değiĢtirmiĢ, diğer milletlerarası suyolları ile Türk Boğazlarının durumunu birbirinden
ayrı tutulmasına karar vermiĢtir. Çünkü Boğazlara uluslararası su yolu statüsü verilmesi
durumunda boğazlar silahsızlandırılacak, bu durum Türkiye'nin savunulmasını çok
zorlaĢtıracaktır.995 Bu gerçekler ıĢığında Amerika, boğazlar hakkındaki görüĢ ve
fikirlerini bildiren notasını Türk hükümetine 2 Kasım 1945 tarihinde göndermiĢtir.996
Notada Montreux SözleĢmesi hükümlerinin zamanın Ģartlarına göre ayarlanması
gerektiği söylenmekte,

gemilerin

Boğazlardan geçmesi konusunda Karadeniz

devletlerine daha geniĢ yetkiler verilmesini kapsayan değiĢikliklerin yapılması
istenmekteydi.997 Bu değiĢiklikler:
1-Boğazlar her zaman bütün milletlerin ticaret gemilerine açık tutulacak.
2- SavaĢ zamanında Boğazlardan yalnız Karadeniz Devletlerinin ( Türkiye,
Sovyetler, Bulgaristan ve Romanya) savaĢ gemileri geçecek.
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3-Boğazlar, Karadeniz‟de sahili olmayan devletlerin savaĢ gemilerine kapalı
tutulacak.
4-Montreux antlaĢması yeni baĢtan gözden geçirilecek.
5- Eski antlaĢmayı imzalamıĢ olanlardan yalnız Japonya‟nın hariç tutulması ile
yapılacak yeni anlaĢma BirleĢmiĢ Milletler teĢkilatı tarafından tasdik edilecektir.998
Amerika‟dan sonra Ġngiliz Hükümeti de Boğazlar konusundaki Amerikan
görüĢünden farklı olmayan notasını Türk hükümetine bildirmiĢtir.999 Bunun üzerine
Saraçoğlu,

5

Aralık

1945

tarihinde

yaptığı

basın

toplantısında,

Montreux

SözleĢmesindeki mevcut hükümlerin, Türk güvenlik ve egemenlik anlayıĢına aykırı
düĢmemek kaydıyla milletlerarası bir konferansta görüĢülebileceğini açıklamıĢtır.
Ayrıca Amerikan görüĢünün esas bakımından mantıklı olduğunu, bir tartıĢma ve
görüĢme zemini olarak kabule değer bulduğunu, konferansta Amerika'nın yer almasını
hem hükümetin arzusu hem de bir zorunluluk olduğunu söylemiĢtir.1000
Türkiye, Boğazlar sorununu çözmeye çalıĢırken Moskova gazeteleri de 20
Aralık 1945 tarihinde iki Gürcü profesörünün, Tiflis‟te yayınladıkları Ardahan, Artvin,
Bayburt, GümüĢhane, Trabzon ve Giresun illerin Gürcistan toprağı olduğu, bu nedenle
Gürcü Cumhuriyeti‟ne iade edilmesi gerektiği Ģeklindeki mektubunu yayınlamıĢtı.1001
Mektup gerek Türk halkı gerekse hükümet tarafından tepkiyle karĢılanmıĢ, insanlar
mitingler yaparak „„Bir karıĢ Türk toprağı için bütün Türkiye ateĢe atılmaya hazırdır.‟‟
Ģeklinde yeminler etmiĢti.1002 Saraçoğlu da 27 Aralık tarihinde TBMM‟de yaptığı
konuĢmada bağımsızlık uğrunda her Ģeyin yapılacağını söyleyerek Sovyetler Birliğini
uyarmak istemiĢti.1003 4 Ocak 1946 tarihinde de Amerikan Büyükelçisi Wilson‟a,
Sovyetler Birliğinin, Ermenistan ile Gürcistan‟ın Türkiye‟de toprakları olduğunu öne
süren yayınları destekleyerek Türkiye üzerinde baskı kurmasından duyduğu rahatsızlığı

998

Cumhuriyet, 8 Kasım 1945.
Cumhuriyet, 25 Kasım 1945.
1000
Cumhuriyet, 5 Aralık 1945.
1001
Cumhuriyet, 21 Aralık 1945
1002
Cumhuriyet, 23-26 Aralık 1945.
1003
TBMM Zabıt Ceridesi, VII.Dönem, XX, BirleĢim 25, ( 27 Aralık 1945), s.561-562.
999

194

dile getirmiĢti. Ayrıca Sovyetler Birliğinin, Türkiye üzerinde daha fazla baskı yapmak
için BirleĢmiĢ Milletler toplantılarının sona ermesini beklediğini söylemiĢti.1004
Sovyetler Birliğinin faaliyetlerini yakında takip eden Truman, Sovyetler
Birliği'nin, Türkiye'nin doğusundaki bazı illerin kendisine bırakılması için açtığı
kampanyayı Ģiddetlendirmesi, Ġran üzerinde hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini
arttırması sonucu Türkiye'nin toprak bütünlüğü ile yakından ilgilenmeye baĢlamıĢtır.
Hatta 5 Ocak 1946 tarihinde DıĢiĢleri Bakanı Byrnes ile yaptığı görüĢmede, Sovyetler
Birliği'nin Türkiye'yi istila ederek Boğazları ele geçirmek niyetinde olduğunu
söylemiĢtir. Ayrıca, Boğazların milletlerarası su yolu konumundan çıkmaması
gerektiğini, Sovyetlerin sert bir dil ile uyarılmasının zamanı geldiğini, artık Sovyetleri
kollamaktan bıktığını ifade etmiĢtir.1005
Saraçoğlu ise 6 Ocak tarihindeki basın toplantısında, Kars ve Ardahan illerinin
yabancı memleketlere dağılmıĢ olan Ermenilere yurt olarak verilmesi gerektiği
yönündeki yabancı basında yer alan haberler konusunda bir açıklama yapmıĢtır.
Açıklamasında „„Bu yerlerde tek bir Ermeni mevcut değildir, memleketin başka
yerlerine dağılmış olan ve çoğu İstanbul’da bulunan Ermenilere karşı emniyetimiz
vardır, tahriklere karşı, Ermeni vatandaşlarımızla olan münasebetlerimizde en ufak bir
gölge hâsıl olmak ihtimali yoktur.‟‟ demiĢtir. Gürcü profesörlerin iddiası konusunda da
bu kiĢilerin tarihi bilmediğini söyleyerek, onları masum kanların bir kere daha
döküldüğünü görmek ve yazmak hastalığına tutulmuĢ olmakla suçlamıĢtır.1006
ABD ve Türkiye cephesinde bunlar olurken Sovyet Hükümeti de Boğazlar
konusunda Türkiye‟nin tepkisini ölçmek için faaliyetlerine devam ediyordu. Bu
kapsamda, Türk Hükümetin 9 Mart 1946 tarihinde Irak heyetine verdiği davette1007
Sovyet Büyükelçisi Vinogradov, Saraçoğlu'na yanına giderek ona boğazların geleceği
konusundaki düĢüncesini sormuĢtu. Saraçoğlu ise Vinogradov‟a bu konuda konuĢmak
için önce Sovyetler Birliği‟nin toprak ve üs talebinden vazgeçmesini gerektiğini
söylemiĢti. Vinogradov da boğazların Sovyetler Birliği'nin güvenliği bakımından
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önemini anlatmaya çalıĢmıĢ, bununla ilgili ılımlı bir anlaĢmanın yapılabileceğini, bu
iĢler yüzünden savaĢ çıkmayacağına garanti vermeye hazırız demiĢti. Bunun üzerine
Saraçoğlu, „„Değil yalnız Sovyetler, Sovyetler ile birlikte İngiltere ve Amerika da
beraber gelse Türkiye’nin yine silahla karşılık vermeye kararlı olduğunu, bugünkü
Sovyet Hükümetinin politikasının Çarlık rejiminden farklı olmadığını‟‟ ifade etmiĢti.
Ayrıca Sovyet Hükümeti‟nin faĢist ve emperyalist bir hükümet olduğunu, birçok yerde
özgürlük ile bağdaĢmayan faaliyetler yürüttüğünü söylemiĢti. Vinogradof, „„İngiltere de
emperyalist ama siz onunla birliktesiniz.‟‟ deyince, Saraçoğlu: „„Evet, İngiltere'nin adı
bile İngiliz İmparatorluğu'dur, ama bu imparatorluk hürriyet ve adalet taraftarıdır,
hiçbir vakit faşist bir politika takip etmemiştir.‟‟ demiĢti. Ayrıca, Türk gazeteleri baĢta
olmak üzere dünyanın bütün gazeteleri, Sovyetlerin Türklerden belli istekleri
bulunduğunu yazdığı halde, Türk Hükümeti‟nin, Sovyetler Birliği kararını gözden
geçirir ve vazgeçer diye, bunu ilan etmediği söylemiĢ, Türkiye‟ye yönelik politikalarını
gözden geçirmelerini istemiĢti.1008
Sovyet-Türk çekiĢmesinin arttığı Mart ayında Truman yönetimi, BirleĢmiĢ
Milletler teĢkilatı prensiplerini ihlal edecek herhangi bir yabancı tecavüze karĢı Türkiye
ve Ġran‟ın yanında yer alacağını bildirmiĢtir.1009 Nisan ayında da Türkiye‟nin Amerika
Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün‟ün1010 naaĢını, Japon mütarekesinin imzalandığı
Missouri Gemisi ile Türkiye'ye göndermiĢtir.1011 O günün Ģartları içerisinde büyük bir
anlam taĢıyan bu olay Amerika‟nın Türkiye‟nin yanında yer aldığını gösterirken
Sovyetlerin hareketleri karĢısında da seyirci kalmayacağını tüm dünyaya ilan
ediyordu.1012
Bu son geliĢmeler karĢısında Saraçoğlu, Amerikalı gazetecilere verdiği
beyanatta, Amerika‟nın Türkiye‟ye karĢı beslediği derin dostluktan dolayı minnettar
olduğunu açıklamıĢtı. Ayrıca bugün dünyanın en genç ve en kuvvetli çocuğu olan
Amerika‟nın insanlık, hürriyet ve medeniyet yolunda sağlam adımlarla yürüdüğünü, bu
nedenle Türk milletinin de Amerika‟nın teĢkil edeceği safların içinde bulunmak ve
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büyük davaya yardım etmek için her zaman yanında olacağını söylemiĢti. SavaĢın
baĢından itibaren müttefikler safında yer alan Türkiye‟nin Almanların bütün baskısına
rağmen Mihver Grubu‟na katılmayarak savaĢın kazanılmasında pay sahibi olduğunu
ifade etmiĢti.1013 29 Nisan 1946 tarihinde Ġngiliz gazeteci ile yaptığı görüĢmede, kendi
topraklarını müdafaa etmek için her Ģeyi göze alan Türkiye‟nin komĢularından toprak
talebi olmadığını söylemiĢti. On iki Adaya dair iddialar ileri sürmediğini, bunların
Yunanistan‟a verilmesine hiçbir surette muhalefet etmeyeceğini bildirmiĢti.1014
Bu arada 1946 Mayıs ayında Saraçoğlu ile ABD Büyükelçisi Wilson arasında
Türkiye‟nin Ödünç Verme ve Kiralama AntlaĢması dolayısıyla ABD‟ye olan borçlarını
sonlandırmak için görüĢmeler baĢlamıĢtı. GörüĢmelerde Saraçoğlu, Türkiye‟nin ABD
ile hesaplarını kapatan ilk ülke olmak istediğini, rakamlar üzerinde bir pazarlığa
giriĢmek istemediğini söylemiĢti. Ama askeri mallar dıĢında kalan mallarla ilgili
ödentilerde indirim yapılırsa memnun kalacağını ifade etmiĢti. Türkiye‟nin Amerikan
Hükümetinin önerilerini sunarken gösterdiği cömert tutumu da takdir ettiğini
söylemiĢti.1015 Wilson ise Türkiye‟nin 30 gün içinde 4.500.000 dolar ödemesi halinde
kalan borçlarının silineceğini belirtmiĢti. Saraçoğlu da bunu kabul edince 7 Mayıs 1946
tarihinde Türkiye ile ABD arasında borçların sonlandırılmasına dair antlaĢma
imzalanmıĢtı.1016 Saraçoğlu, antlaĢma dolayısıyla TBMM‟de yaptığı konuĢmada:
„„Arkadaşlar, hep hatırlarız ki, bir zamanlar bütün dünya harp alevleri içinde
cayır cayır yanıyor ve kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Bu karanlık günlerde büyük bir
adam büyük bir eser yarattı. O büyük adamın adı Rooseveltdir. Yarattığı eserin
adı da Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu’dur. Bu kanun sayesinde o günden
bugüne kadar meşru cephede toplanan bütün devletlere az, orta, çok, pek çok ve
hatta ölçüsüz yardımlar yapıldı. Eğer bu yardımlar yapılmamış olsaydı.
Almanya’nın bileğini bükmek ve insanlığı esaretten kurtarmak belki de mümkün
olmayacaktı. Yine onun için bu münasebetle Roosevelt'in ruhu ve eseri karşısında
eğilmek kezalik bir vicdan borcudur. Hepimiz kâniiz ki, biz bu parayı vermekle
borcumuzun yalnız maddi olan kısmını ödüyoruz. Bir de manevi borcumuz vardır
ki, onu da hürriyet, adalet, istiklal ve insanlık davalarında Amerika'nın bulunduğu
saflarda bulunmak suretiyle ödemeğe çalışacağız.‟‟
diyerek ABD‟ye teĢekkürlerini sunmuĢtu.
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Batılı Devletler ile Sovyet Birliği arasında kuĢku ve güvensizlik arttıkça
Türkiye, içine düĢmüĢ olduğu yalnızlıktan yavaĢ yavaĢ sıyrılıp Batı'ya doğru
kayarken1017 Türkiye‟de ise 21 Temmuz 1946 tarihinde milletvekilliği seçimleri
yapılmıĢtı. Seçimlerden sonra da Saraçoğlu 5 Ağustos günü istifa edince, Türkiye‟nin
yeni baĢbakanı Recep Peker olmuĢ, Türkiye‟nin dıĢ politikası Recep Peker hükümeti
tarafından idare edilmeye baĢlamıĢtı.1018

4.3. TÜRKĠYE’NĠN

ĠÇ

POLĠTĠKASI’NDA

MEYDANA

GELEN

GELĠġMELER
4.3.1. Varlık Vergisi Kanunu
4.3.1.1.Hazırlanması
Saraçoğlu, baĢbakan olduğunda Türkiye bütçe açığı, enflasyon, karaborsa,
vurgunculuk gibi nedenlerle sıkıntılı günler geçirmekteydi. Ayrıca Refik Saydam‟ın
ekonomiyi düzeltmek için üretim ve ticarette devlet denetimini arttırma Ģeklinde aldığı
sert tedbirlerin, yaptırımların1019 hayat pahalılığına, ekonomik bunalıma çare olmadığı
da biliniyordu. Saraçoğlu, bu nedenle devletin ekonomi ve fiyatlar üzerindeki müdahale
ve denetimini yavaĢ yavaĢ kaldırmak için harekete geçmiĢti. Böylece ekonomi alanında
özgürlük sağlanarak mal yokluğunun ve karaborsanın önüne geçilecekti.1020
Bu kapsamda ilk önce özel ticaret üzerindeki devlet denetimini sağlayan ĠaĢe
MüsteĢarlığı‟nın görevine son verilerek gıda maddeleri üzerindeki fiyat denetimleri
kaldırılmıĢtı.1021 Daha sonra da % 25 kararı olarak bilinen, hububat satıĢlarının büyük
ölçüde serbest bırakılmasını öngören bir kanun çıkarılmıĢtı.1022 Saraçoğlu, kanundan
sonra da halkın durumunu yakından görmek için Orta Anadolu ve Doğu illerini
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kapsayan bir yurt içi gezisine çıkmıĢtı. Gezi esnasında vatandaĢlar ile yüz yüze
görüĢerek ekmek darlığı baĢta olmak üzere yaĢanılan sıkıntıların farkında olduğunu
söylemiĢ, hükümet olarak buna çareler arandığını belirtmiĢti.1023 Bu arada hükümetin
piyasayı serbest bırakma giriĢimi beklentinin tam tersine büyük fiyat artıĢlarına yol
açmıĢtı. 13,5 kuruĢ olan buğday serbest piyasada 100 kuruĢa,1024 zeytinyağı ise 85
kuruĢtan 350 kuruĢa çıkmıĢ, istenen üretim artıĢı da gerçekleĢmemiĢti. Kentlerin ve
ordunun beslenmesi de teminat altına alınamamıĢtı.1025
Böyle bir ortamda Saraçoğlu‟nun ekonomiyi düzeltmek için üç seçeneği vardı.
Bunlar para basmak, halktan alınan vergi miktarını arttırmak veya servet sahiplerinden
vergi almaktı. Para basma yöntemi daha önce uygulandığı, savaĢın yol açtığı olağanüstü
giderleri karĢılayamadığı gibi fiyatların hızla artmasına ve stok yapanların çoğalmasına
neden olduğu için iĢe yaramama ihtimali yüksekti.1026 Halktan alınan vergi miktarını
arttırmak halkın daha da sıkıntıya düĢmesine neden olacaktı. Çünkü daha önce devlet
gelirlerini arttırmaya yönelik olarak Kazanç Vergisi, Hayvanlar Vergisi, Bina Vergisi,
Ġç Ġstihlak ve Muamele Vergisi gibi birçok verginin oranları arttırılmıĢ, bazı vergilere de
Müdafaa Vergisi adı altında ek zamlar getirilmiĢti. Bu vergileri zor bir Ģekilde ödeyen,
enflasyon, karaborsa ve spekülasyon karĢısında ekonomik olarak daha da sıkıntıya
düĢen halkın ek vergi ödeyecek gücü pek kalmamıĢtı.1027 Bu nedenle geriye tek bir yol
kalıyordu. O da, gerek Refik Saydam‟ın gerekse Ġsmet Ġnönü‟nün tüm uyarılarına1028
rağmen karaborsacılık ve vurgunculuk gibi faaliyetlerden vazgeçmeyen, yapılan
vatanseverlik çağrılarına olumlu yanıt vermeyen,1029 savaĢın daha da güçlendirdiği
servet sahiplerini de kapsayan varlıklı insanlardan vergi almaktı. Böylece devlet
olağanüstü artan harcamalarını bütçede açık vermeden, dolayısıyla da enflasyona neden
olmadan yeni bir gelir kaynağı ile karĢılayacaktı.1030
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Bu nedenle Saraçoğlu, servet sahiplerinden vergi almaya karar vererek daha
önce Türkiye‟de Ġttihat ve Terakki Hükümeti ile Refik Saydam Hükümeti tarafından
uygulanmak istenen ama hayata geçirilemeyen,1031 batılı ülkeler tarafından da
uygulanan1032 Varlık Vergisi Kanunu‟nu çıkartmak için harekete geçmiĢti. Bu konuda
doğru tespitler yapılması için de 1942 Eylül ayının baĢında defterdarlıklara talimat
göndermiĢ, savaĢ dolayısıyla aĢırı kazanç sağlayanların tespit edilip bunların bir
listesinin yapılmasını istemiĢti. Daha sonra hazırlanan listeler Ankara‟ya gitmiĢ ve
listeleri inceleyen Saraçoğlu, aldığı kararın doğru olduğuna kanaat getirerek çalıĢmaları
hızlandırmıĢtı.1033 ÇalıĢmalar devam ederken hükümet, hizmet erbabı ile seyyarlardan
da vergi almaya karar vermiĢ1034 ama Ġstanbul Defterdarı Faik Ökte ile Maliye TeftiĢ
Kurulu BaĢkanı ġevket Adalan, kendilerine verilen „„hizmet erbabını vergiden muaf
tutma yetkisi‟‟ni kullanarak Müslümanların bu vergiden muaf tutulmasını sağlamıĢtı.1035
Bu

arada

yapılan

çalıĢmalar

Ġstanbul'da

duyulunca

Gayrimüslim

temsilcilerinden oluĢan bir grup Saraçoğlu'nu ziyaret ederek Varlık Vergisi Kanunu'nun
hazırlıklarından haberdar olduklarını söylemiĢlerdi. Sonra da Saraçoğlu‟na: „„Efendim,
siz ne kadar vergi toplamayı düşünüyorsunuz? 300.000.000 lira mı toplamak
istiyorsunuz, yoksa 200.000.000 lira mı toplamak istiyorsunuz? Siz bunu bize bırakın,
biz bunu kendi aramızda toplayalım ve hükümetimize verelim.‟‟ demiĢlerdi. Saraçoğlu
„„Biz bu teklifi nasıl kabul ederiz? Biz modern bir devletiz.’’ diyerek bu öneriyi kabul
etmemiĢti.1036 Ayrıca aynı günlerde, yabancıların yüksek oranda vergilendirilmesi
durumunda, yabancı diplomatların hükümete karĢı çeĢitli baskılar yapacağını hatırlatan
DıĢiĢleri Bakanlığında görevli bürokrata „„Arkadaş, Ben Osmanlı devletinin sadrazamı
değilim. Bana böyle bir teklifte bulunamazlar‟‟ demiĢti.1037
1031

Ġttihat ve Terakki Hükümeti, I.Dünya SavaĢı sırasında, savaĢ yıllarında kazanılmıĢ olağanüstü gelirlerden vergi
almak için Harp Kazançlar Vergisi adı altında 37 maddeden oluĢan bir tasarı hazırlamıĢtı. Ancak tasarı o dönem
yasalaĢmamıĢtı. Ġttihatçıların iktidardan düĢmesinden sonra da tasarı Hürriyet ve Ġtilaf Fırkasının çabasıyla bir ölçüde
Ġttihatçı eĢrafa karĢı kullanılmak üzere 1919 yılı sonunda bir kararnameyle yürürlüğe konabilmiĢti. (Bkz.Zafer
Toprak, Türkiye’de Milli İktisat (1908-1918), Ankara 1982, s.302-303.) Refik Saydam Hükümeti döneminde Maliye
Vekili Fuat Ağralı, TBMM'de yaptığı konuĢmada savaĢ yıllarında fazla kazananlardan fazla vergi alacaklarını
açıklamıĢ, bu yönde bazı çalıĢmalar baĢlatmıĢtı. (Bkz. Cumhuriyet, 26 Mayıs 1942.)
1032
Batıda ABD, Almanya, Ġngiltere baĢta olmak üzere birçok ülke savaĢ masraflarını karĢılamak, halkın
ihtiyaçlarına çare bulmak ve haksız kazançları önlemek için Varlık Vergisi benzeri uygulamalara baĢvurmuĢtu. Bkz.
Hüseyin Perviz Pur, Varlık Vergisi Ve Azınlıklar, Ġstanbul 2007, s.327-343.
1033
Faik Ökte, Varlık Vergisi Faciası, Ġstanbul 1951, s.47-48.
1034
Ayhan Aktar, Varlık Vergisi Ve Türkleştirme Politikaları, Ġstanbul 2012, s.172-174.
1035
F.Ökte, a.g.e., s.79.
1036
A.Aktar, a.g.e., s.145-146.
1037
F.Ökte, a.g.e., s.52.
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Ġki aylık bir çalıĢmadan sonra hazırlanan Varlık Vergisi Kanun tasarısı son
Ģeklini vermesi için Saraçoğlu‟na sunulurken o da gazetelerin baĢyazarlarını Ankara'ya
davet ederek bir basın toplantısı yapmıĢtı. Toplantıda ekonomik sıkıntıları anlatmıĢ,
askeri masrafların sürekli arttığını belirtmiĢ, halkın sefalet içinde yüzdüğünü ama
yabancı ülkelerle ticaret yapan bazı komisyoncuların, karaborsacıların büyük servetler
kazandığını söylemiĢti. Sonra da hükümetin ekonomik zorlukları karĢılamak ve dar
gelirli sınıfın geçim sıkıntısını çözmek için Varlık Vergisi uygulamasını hayata
geçireceğini, gazetecilerden de kanunun niteliğini halka anlatmalarını, bunun halkın ve
memleketin yararına olduğunu bildirmelerini istemiĢti.1038 Saraçoğlu, daha sonra
kanunu bir an önce çıkartmak için 10 Kasım 1942 akĢamı Bütçe, Adliye, Maliye ve
Ġktisat Komisyonları üyelerinden oluĢan kendisinin de baĢkanlık ettiği bir komisyon
kurarak tasarıyı sabaha kadar inceletmiĢ ve tasarıya son Ģeklini verdirtmiĢti.1039

4.3.1.2.Kanunun Kabulü ve Ġçeriği
Varlık Vergisi Kanun tasarısını 11 Kasım 1942 tarihinde TBMM'ye sunan
Saraçoğlu, tasarıyı açıklamadan önce ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu
anlatmıĢtı. Ekonomiyi düzeltmek için yapılan çalıĢmalardan bahsetmiĢ, en sonunda da
Varlık Vergisine niçin ihtiyaç duyulduğunu açıklamıĢtı. KonuĢmasında verginin bir
defaya mahsus olarak savaĢ yıllarında çok para kazanan tüccar, emlak ve kira geliri
olanlar ile büyük çiftçilerden alınacağını söylemiĢti. Verginin tespiti ve tahsili
konusunda

adam

bırakılmayacağını

kayırma
ifade

ve

etmiĢti.

suiistimaller

olmasın

Vergisini

vermeyenler

diye
için

de

geniĢ

haciz

zaman

iĢleminin

baĢlatılacağını, bu kiĢilerin çalıĢma kamplarına gönderileceğini dile getirmiĢti. Böylece
iĢ gücü sağlanacağını, para tahsilinin daha kolay yapılacağını belirtmiĢti. Ayrıca
tedavüldeki paranın azalacağını, Türk parasının kıymetleneceğini, vergi ödemek için
satıĢa çıkarılacak mallar sayesinde ürün bolluğu yaĢanacağını, fiyatların düĢeceğini
açıklamıĢtı.1040

1038

Sabiha Sertel, Roman Gibi, Ġstanbul 1978, s.236-240.
F.A.Barutçu, a.g.e., s.363-364.
1040
TBMM Zabıt Ceridesi, VI.Devre, XXVIII, Ġnikat 3, ( 11 Kasım 1942), s.14-21.
1039
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Saraçoğlu‟ndan sonra kürsüye çıkan milletvekilleri de Varlık Vergisi
uygulamasını desteklediklerini ifade etmiĢ, kanun tasarısı TBMM‟de bulunan 350
milletvekilinin olumlu yönde oy kullanmasıyla kabul edilmiĢti.1041 17 maddeden oluĢan
kanunun içeriği kısaca Ģu Ģekildeydi:
- Varlık Vergisi, servet ve kazanç sahiplerinin servetleri ve olağanüstü
kazançları üzerinden bir kereye mahsus alınacaktır.
-Verginin miktarını, oluĢturulacak komisyonlar 15 gün içinde tespit edecektir.
-Komisyon kararlarına karĢı dava açılamayacak, ancak yükümlü adına,
yükümlülük konusundan dolayı, mükerrer vergi tarh edilmiĢ ise bunların arasından en
yüksek olanı uygulanarak diğerleri iptal edilecektir.
-Yükümlüler, vergilerini ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemek
zorundadırlar. Bu süre içinde ödenmeyen vergiler için birinci hafta için % 1, ikinci hafta
için ise % 2 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.
-Ġlan ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde vergi borcunu ödemeyen
yükümlüler, vergi borçlarının tamamını ödeyinceye kadar bedeni yeteneklerine göre
genel hizmetlerde veya belediye hizmetlerinde çalıĢtırılacaktır.1042

4.3.1.3. Uygulanması
Kanunun kabul edilmesinden sonra ilk olarak illerde vali, ilçelerde kaymakam
baĢkanlığında vergileri tespit edecek komisyonlar oluĢturulurken1043 ticaretin yoğun
olduğu Ġstanbul‟da 3 komisyon kurulmuĢtu.1044 Bu arada Ġstanbul Defterdarlığı‟nda
daha önceden hazırlanan Müslüman ve Gayrimüslim ayrımına göre oluĢturulmuĢ gelir
dağılımını gösteren cetveller var ise de bunların yeterli olmadığı anlaĢılmıĢtı. Bunun
üzerine anonim Ģirketler, büyük çiftçiler, hizmet erbabı, müteahhit ve emlak sahipleri

1041

TBMM Zabıt Ceridesi, VI.Devre, XXVIII, Ġnikat 3, ( 11 Kasım 1942), s.21-32.
TBMM Zabıt Ceridesi, VI.Devre, XXVIII, Ġnikat 3, ( 11 Kasım 1942), s.29-32.
1043
Tevfik Çavdar, Türkiye'nin Demokrasi Tarihi (1839-1850), Ankara 1995, s. 380.
1044
Ġstanbul'da kurulan komisyonların üyeleri için bkz. F.Ökte, a.g.e., s.94.
1042
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için de ayrı bir sınıflama yapılmıĢ, Ankara'dan gelen bir talimatla da Dönmeler için ayrı
bir grup oluĢturulmuĢtu. Komisyonlar arasında da görev dağılımı yapılmıĢtı. Görev
dağılımına göre Estimatörler: Fevkalade Müslim, Fevkalade Gayrimüslim, Beyannameli
Müslim, Beyannameli Gayrimüslim grupların vergilerini, Teknik Büro: Ġratlı Müslim,
Ġratlı Gayrimüslim, Anonim ġirket, Emlak kısımlarının vergilerini, Kazanç Hesap
Mütehassısları:

Hizmet

erbabının

vergilerini,

Varlık

Vergisi

Komisyonu:

Müteahhitlerin, Taahhüt Servisi ise çiftçilerin vergisini belirleyecekti.1045
Görev dağılımında en büyük sorumluluğa sahip Estimatör grubu, vergi
miktarlarını tespit ederken doğru karar vermek için milli bankalardan, güvenilir
tüccarlardan, Vali Lütfi Kırdar kanalıyla emniyetten, Ġstanbul'daki parti müfettiĢi Suat
Hayri Ürgüplü kanalıyla da CHP'den bilgi almaya çalıĢmıĢtı. Bu esnada bankaların
mükellefleri tam olarak tanımadığı, bankaların verdiği bilgilerin birbiriyle uyuĢmadığı,
parti ve emniyetten gelen rakamların da orantısız olduğu görülmüĢtü. Böyle hallerde
Estimatör grubu Ģube Ģeflerinden tebliğ memurlarına kadar bütün memurlara
baĢvurmuĢtu. Kendini belli etmeden ticarethanelerin önünden geçmiĢ, kazanç muamele
beyannamelerini tetkik ederek eĢten dosttan bilgi almak için çaba göstermiĢti. Bazen de
eldeki tüm bilgiler doğrultusunda tahmin yöntemine baĢvurarak bir vergi oranı tespit
etmeye çalıĢmıĢtı.1046 Gayrimenkullere konulacak vergi araĢtırmasında da, maliye
müfettiĢleri tapu kayıtları dağınık olduğu için mahalli yerleri gezmek suretiyle kapı kapı
dolaĢmıĢtı. Binanın kime ait olduğunu, sahibinin ne iĢ yaptığını sormuĢ, bu esnada eli
açık adamdır, cömerttir ve fakir fukaraya yardım eder gibi bilgileri de not etmiĢlerdi.
Daha sonra da bütün bu bilgiler doğrultusunda vergi miktarlarını belirlemiĢlerdi.1047
Bu Ģekilde tespit edilen vergi miktarları onaylanmak üzere komisyonlara sevk
edilmiĢti. Burada da bazen komisyon üyelerinin müdahaleleri, bazen de merkezden
gelen direktifler sonucunda bir kısım mükelleflerin vergilerinde indirime gidilirken bir
kısmının da vergileri artırılmıĢtı.1048 8 Aralık 1942 tarihinden itibaren de Varlık Vergisi
miktarları belli olmaya baĢlamıĢ, illere göre mükellef sayısı ve vergi miktarı Ģu Ģekilde
ilan edilmiĢti:
1045

F.Ökte, a.g.e., s. 71.
F.Ökte, a.g.e., s.73-75.
1047
A.Aktar, a.g.e., s.179-180.
1048
F.Ökte, a.g.e., s.84.
1046
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Tablo 4.3
Varlık Vergisi Miktarları
Ġl Adı
Mükellef Sayısı
Vergi Miktarı
Mersin
311
4.214.000 lira
Tarsus
423
1.980.271 lira
Edirne
648.880 lira
Aydın
950
1.381.619 lira
Muğla
551
722.000 lira
Adana (Ceyhan hariç)
1057
8.504.387 lira
Ankara
14.000.000 lira
Ġzmir
27.000.000
Hatay
3.235.140
Ġstanbul
61.673
345.586.172 lira
Kaynak: Akşam, 9,12 Birincikanun 1942; Cumhuriyet, 13,16 Birincikanun 1942;
F.Ökte, a.g.e., s.102 .
Listelerin asılmasıyla birlikte vergiye itirazlar baĢlarken1049 hükümet,
mükelleflerin nakit sıkıntılarını çözümlemek amacıyla borcunun %20'sini ödeyenlere
milli bankaların kredi açacağını duyurmuĢtu. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı
baĢkanlığında Merkez, Ziraat, ĠĢ, Emlak ve Osmanlı Bankası müdürleri toplanarak
Varlık Vergisinin tahsil safhasında vergi mükelleflerine kolaylıklar gösterilmesini
konusunda anlaĢmaya varmıĢlardı. Buna göre bankalar verdikleri borç karĢılığında ayda
% 0,5 faiz alırken baĢvuru yapan mükelleflerin haciz iĢlemleri durdurulacaktı.1050 Bu
arada, 15 günlük ilk ödeme sürecinde mükelleflerin büyük bölümü vergi süresinin
uzatılacağına dair bir beklenti dolayısıyla beklemeyi tercih etmiĢti. Beyoğlu Tahsilat
Müdürü ise Varlık Vergisi Kanunu'nun 12.maddesine dayanarak vergi tahsilini
hızlandırmak ve mal kaçırılmasını engellemek amacıyla Beyoğlu bölgesindeki bütün
kuyumcu ve benzeri ticarethanelere ihtiyati tedbir koydurmuĢtu.1051

1049

Ġtirazların 13.348 tanesi TBMM‟ye, 10.968 tanesi de diğer mercilere yapılmıĢtı. Maddi hata, müteferrik ve
fazlalık gibi nedenlere yapılan bu itirazlardan 9.141 tanesini Müslümanlar, 15.173 tanesini Gayrimüslimler yapmıĢtı.
Müracaatlardan 7.794‟ü Müslümanlara, 12.358‟i Gayrimüslimlere ait olmak üzere toplamda 20.152 müracaat karara
bağlanmıĢtı. Geri kalan 3.758 itiraz dilekçesi tetkik olunmamıĢ değildi. Bunlar mükerrer Ģikâyetlerdir, yani
alakadarlar aynı zamanda Meclise, Vekâlete, Vilayete müracaat ettiğinden baĢvuruları birleĢtirilmiĢ, müracaatların
incelenmesi 1947 yılına kadar devam etmiĢti. Bkz. F.Ökte, a.g.e., s.109-111.
1050
Akşam, 25 Kanunuevvel 1942.
1051
F.Ökte, a.g.e., s.105.
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Aradan zaman geçtikçe vergi süresinin uzatılacağı yönündeki haberlerin doğru
olmadığının anlaĢılması,1052 bankaların 26 Aralık 1942 tarihinden itibaren kredi
kullandırmaya baĢlaması1053 sonucu Varlık Vergisi ödemeleri hızlanmıĢtı. Ġlk devre
ödemenin yapılacağı son gün yani 4 Ocak 1943 tarihinde vergi dairelerinde yoğunluk
yaĢanmıĢtı. Ġstanbul‟un günlük ortalama ödemesi 4.000.000 iken son gün 17.071.406
liraya yükselmiĢti.1054
4 Ocak‟tan sonra da vergilerini ödeyememiĢ olan mükellefler için faizli süre
baĢlamıĢtı. Buna göre borcunu ilk hafta yani 13 Ocak gününe kadar ödeyenlerden
gecikme bedeli olarak %1 faiz alınacak, ikinci hafta yani 20 Ocak gününe kadar
ödeyenlerden gecikme bedeli olarak % 2 faiz alınacaktı.1055
Bu arada çalıĢma kamplarına sevk iĢlemleri 9 Ocak 1943 tarihinde
bitirilirken1056 12 Ocak günü de Varlık Vergisi borcunu bir ay içinde ödemeyen
yükümlülerin çalıĢma kampına nasıl ve hangi Ģartlar altında sevk edileceğine karar
verilmiĢti. Buna göre yükümlülere, çalıĢmaları karĢılığında günde 250 kuruĢ ücret
ödenecek, bundan 60 kuruĢ vergi kesildikten sonra geriye kalan 190 kuruĢun yarısı
varlık vergisi, yarısı da iaĢe bedeli olarak alınacaktı. Ayrıca yükümlüler belli bir sıraya
göre kampa alınacak, kadınlar, çalıĢma kampına sevk edilmeyeceklerdi. ÇalıĢma
kampına sevk edilecek olanlar önce toplama merkezlerine getirilecek, hastalık veya
sakatlık halleri dıĢında, hiçbir yükümlünün sevki tehir edilemeyecekti. Sevk kararına
karĢı idari ve adli yargı organlarında da dava açılamayacaktı. Bunun dıĢında
yükümlüler, Bayındırlık Bakanlığınca saptanan iĢyerlerinde çalıĢtırılacak, hiç kimse
oturduğu ya da ticari iĢyerinin bulunduğu ilde çalıĢtırılamayacak, yükümlülerin tüm
masrafları kendilerine ait olacak, borçları bitene kadar da çalıĢmaya devam
edeceklerdi.1057

1052

Cumhuriyet, 23 Birincikanun 1942.
Cumhuriyet, 27 Birincikanun 1942.
1054
Cumhuriyet, 6 Ġkincikanun 1943.
1055
A.Aktar, a.g.e., s.149.
1056
Ulus, 9 Sonkanun 1943.
1057
Ulus, 13 Sonkanun 1943.
1053
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ÇalıĢma yeri olarak AĢkale‟yi seçen hükümet, komisyonlara gönderdiği
talimatta da ilk kafilenin 50.000 liradan yukarı vergisi olup da borcunun % 30‟unu
vermeyen Gayrimüslimler arasından seçilmesini istemiĢti. Bunun üzerine hazırlık yapan
Varlık Vergisi tespit komisyonu üyeleri Faik Ökte ve ġevket Adalan, Gayrimüslimlerin
%90‟ının sevkinin icap ettiğini görünce kendilerine göre bir formül geliĢtirmiĢlerdi. Bu
amaçla mükellefler ile görüĢerek kendisine süre verilmesini isteyen, nakit sıkıntısı
çeken mükellefleri liste dıĢına çıkarmıĢ, ödeme yapmayacağını söyleyen kiĢiler
arasından da kimlerin AĢkale‟ye gideceğini tespit etmiĢlerdi.1058
ÇalıĢma kampına sevk iĢlemlerinin bitirildiği 20 Ocak 1943 tarihinde, vergi
ödeme süresi sona ererken gerek bankalara yapılan kredi baĢvurusunun gerekse ödenen
varlık vergisi miktarının beklendiği ölçüde gerçekleĢmediği görülmüĢtü. Çünkü 15.000
kiĢi Emlak ve Kredi Bankasına, 3.000 kiĢi ise Emniyet Sandığına kredi talebinde
bulunurken1059 Ġstanbul‟da 110.000.000 lira vergi tahsil edilmiĢ, bu rakamın da
63.323.988 lirasını 10.000 liranın üzerinde vergi borcu olanlar ödemiĢti. 63.323.988
liranın gruplara göre dağılımı Ģu Ģekilde olmuĢtu:
Tablo 4.4
63.323.988 Lira Tutarındaki Varlık Vergisinin Gruplara Göre Dağılımı

Birinci Devre ( Ġlk 15 günlük normal devre)
Ġkinci Devre (Bunu takip eden %1 cezalı hafta)
Üçüncü Devre ( Ġkinci % 2 cezalı hafta)
Toplam
Kaynak: F.Ökte, a.g.e., s.141.

Gayrimüslim
:25.636.130
:7.537.812
:9.736.024
:42.908.449

Müslüman
:17.360.297
:2.023.609
:1.031.633
20.414.539

20 Ocak tarihinden itibaren de borcunu ödemeyenlerin listesi valiliklere
bildirilmiĢti. Saraçoğlu ise yaptığı konuĢmada: „„Bu memleket tarafından gösterilen
misafirperverlikten faydalanarak zengin oldukları halde, ona karşı bu nazik anda
vazifelerini yapmaktan kaçacak kimseler hakkında bu kanun, bütün şiddeti ile tatbik

1058

F.Ökte, a.g.e., s.149-150.
Bankalara yapılan kredi baĢvurusunun az olmasının nedeni Faik Ökte‟ye göre kredi faizlerin çok olması ve buna
karĢılık gösterilen menkul ve gayrimenkullerin bankaların eline geçmesiydi. (Bkz. F.Ökte, a.g.e., s.161-162.) Rıdvan
Akar‟a göre bankaların, baĢvuruda bulunan Gayrimüslimler hakkında defterdarlığa istihbarat vermesiydi. Bkz.
Rıdvan Akar, Varlık Vergisi Kanunu (Tek Parti Rejiminde Azınlık Karşıtı Politika Örneği), Ġstanbul 1992, s.60-61.
1059
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edilecektir.‟‟1060 diyerek vergisini vermekte gecikenleri uyarmıĢtı. 21 Ocak 1943
tarihinde haciz iĢlemleri ve AĢkale‟ye gönderilecek kiĢilerin toplama kampına sevki
baĢlarken1061 gayrimenkul satıĢları da hızlanmıĢtı. Ġstanbul'da 885 gayrimenkul satılarak
2.700.843 lira gelir elde edilmiĢti.1062
Bu arada bir haftalık süre sonucunda çalıĢma kampına gönderilmek üzere 45
kiĢi toplama kampına getirilirken1063 bunlardan 32 kiĢi 27 Ocak 1943 tarihinde
AĢkale‟ye sevk edilmiĢti.1064 Ġlk kafilenin gitmesinden sonra da sevk konusunda yeni
kararlar alınmıĢtı. Bu kararlara göre çalıĢma kampına evvela büyükler gidecek, haciz ve
icra ile sevk bir arada yapılacak, borcunu ödemeyenler kampta toplanacaktı. Ġhtiyarlar,
kadınlar, hastalar, ecnebiler, grubu ne olursa olsun müstahdemler, vergisi 5.000 liradan
aĢağı olan bütün mükellefler çalıĢmadan muaf tutulacaktı. Bu arada normal Ģartlarda
Varlık Vergisini ödemeyen Müslümanların da çalıĢma kamplarına sevk edilmesi
gerekirken Faik Ökte‟nin, içinde Müslümanların yer aldığı bir cetveli uygulamayacağını
söylemesi üzerine Müslümanlar çalıĢma kamplarına gönderilmemiĢti.1065
Bu karar dahilinde AĢkale‟ye sevk iĢlemleri devam ederken polis eĢliğinde
evlerinden alınan mükellefler, sevk iĢlemi yapılana kadar Kadıköy‟de bulunan Moda
Palas ile Apergis Pansiyonu gibi lüks yerlerde bekletilmiĢlerdi. Ancak basının bu
konuda

hükümeti

eleĢtirmesi

üzerine

mükellefler

buradan

alınarak

Sirkeci-

Demirkapı‟da eskiden ambar olarak kullanılan bir binaya götürülmüĢler, sırası ile de
çalıĢma merkezlerine gönderilmiĢlerdi.1066 Bu arada, Varlık Vergisi yükümlüsü olması
gereken ama listelere yazılması unutulan kiĢilerin belirlenmesi için 7 Ocak 1943
tarihinde kurulan komisyon,1067 2 aylık bir çalıĢmanın sonucunda, unutulan 902
mükellef saptamıĢ, bunlara toplam 4.132.750 lira vergi tarh etmiĢti.1068 Böylece
Ġstanbul'da toplam mükellef sayısı 62.675'e vergi miktarı 349.988.922 liraya ulaĢmıĢtı.
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Cumhuriyet, 21 Ġkincikanun 1943.
Cumhuriyet, 22 Ġkincikanun 1943.
1062
F.Ökte, a.g.e., s.233.
1063
F.Ökte, a.g.e., s.152-153.
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Sevk listesi için bkz. Akşam, 28 Kanunusani 1943.
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F.Ökte, a.g.e., s.154.
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A.Aktar, a.g.e., s.196-199.
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Komisyon için bkz. Cumhuriyet, 8 Ġkincikanun 1943.
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Cumhuriyet, 7 Mart 1943.
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28 Haziran 1943 tarihine kadar 662 kiĢi kafileler halinde çalıĢma merkezlerine
gönderilmiĢti.1069 Bu tarihten sonra basın, çalıĢma merkezlerine gönderilen kiĢilerin
listesini yayınlamayı durdurduğu için bundan sonraki kafilelerin ne zaman ve kaç
kiĢiden oluĢtuğu tam olarak tespit edilemese de toplamda 2.057 kiĢinin çalıĢma
merkezlerine gönderilmek üzere toplama merkezlerine alındığı bilinmekteydi. Bu
kiĢilerden 1.869 tanesi Ġstanbul‟da, 100 tanesi Bursa‟da, 88 tanesi de Ġzmir‟de toplama
merkezine alınmıĢtı. Ġstanbul‟da toplanma merkezine getirilen 1.869 kiĢiden 1.229‟u
AĢkale ve Sivrihisar‟a gönderilirken, geri kalan 649 kiĢi vergi borcunu bekleme süreci
içinde ödediği için serbest bırakılmıĢtı.1070
ÇalıĢma zorunluluğu uygulaması 1943 yılı Eylül ayına doğru gevĢetilmiĢ ve
AĢkale'deki mükelleflerin bir kısmı Sivrihisar'a (EskiĢehir) gönderilmiĢti.1071 Daha
sonra mükelleflerin borçlarını ailelerinin yanında çalıĢmaları suretiyle ödeyecekleri ilan
edilmiĢ, böylece mükellefler dönüp dükkânlarını açmıĢlardı.1072 Uygulama sayesinde
ödenen vergilerin dağılımı Ģu Ģekilde olmuĢtu:

Tablo 4.5
ÇalıĢma Merkezi Uygulaması ve Alınan Vergiler
Genel
Sevk Ġçin Kampa Alınanlar
Vergisini Ödeyenler
-Sevkten evvel yapılan ödeme
-Kampta yapılan ödeme
-ĠĢ yerinde yapılan ödeme
-Sevkten sonra icraen tahsil
-Ölenlerin vergisi
Terkin Edilen Vergi
Kaynak: F.Ökte, a.g.e., s.157-159.

Adet
2.057
657
579
57
21
1.400

Vergileri
65.464.236
27.631.313
5.407.002
11.198.686
5.276.961
4.990.373
760.291
37.833.223

Ġstanbul’da
Adet
Vergileri
1.869
59.005.350
640
25.908.695
4.250.978
562
10.979.000
57
4.928.953
4.990.373
21
760.291
1.229
33.096.955

1069

Kafilelerin gönderiliĢ tarihleri ve kaç kiĢiden oluĢtukları için bkz. C.Koçak, a.g.e., II, s.499-500.
F.Ökte, a.g.e., s.159.
1071
Cumhuriyet, 22 Eylül 1943.
1072
R.Akar, Varlık….., s.72.
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Bu arada Varlık Vergisi uygulamasında, Türkiye'de ticari etkinlikte bulunan
yabancı uyruklu iĢadamlarına yönelik olarak yapılan çalıĢma sonucunda 3.872 mükellef
tespit edilerek bunlara 79.485.361 lira vergi konulmuĢtu.1073 Vergide itiraz, temyiz
hakkı tanınmamıĢ olmasına karĢın, yabancı ülkelerin vergiyi protesto etmesi üzerine
yabancı uyruklu iĢadamlarının vergisi 50.719.817 liraya indirilmiĢti. Ancak bunun da
tamamı değil 33.115.275 lirası tahsil edilebilmiĢti.1074 Nadir Nadi, yayınladığı
anılarında bu durumu Ģöyle dile getirmiĢtir:
„„Üç yıldan beri kıyasıya boğuşan devletler, bizim Varlık Vergisi
yüzünden, hükümetimize karşı tek cephe halinde birleştiler. Saraçoğlu, bu gibi
kimselerin vergisini ya büyük ölçüde indirmek ya da büsbütün silmek zorunda
kaldı. Böylece kendi elimizle Türkiye'ye bir nevi kapitülasyon havasını geri
getirdik.‟‟1075

4.3.1.4.Kaldırılması
Varlık Vergisi‟nin kaldırılması konusundaki ilk adım 17 Eylül 1943 tarihinde
atılmıĢtı. Bu tarihte TBMM, Maliye Bakanlığını vergi borçlarını ödemek hususunda
büyük zorluklara düĢtüğü anlaĢılan, vergilerini ödemeyeceklerini tahakkuk eden hizmet
erbabı ile gündelik gayri safi kazançları üzerinden kazanç vergisine tabi yükümlülerin
tahsil edilememiĢ borçlarının silinmesine yetkili kılmıĢtı.1076 Bu doğrultuda 23.610
mükellefe ait toplam 12.266.966 lira vergi silinmiĢti. Mükelleflerden 22.707 tanesi ve
11.811.561 lirası Ġstanbul‟a tahakkuk etmekte iken vergisi silinen mükelleflerin
tamamına yakını gayrimüslim grubundandı. Çünkü Müslüman grubuna dahil
müstahdem ve benzerleri daha önce vergiden muaf tutulmuĢtu.1077
Varlık Vergisi'nde amaca ulaĢıldığı, geri kalan verginin alınmasının güç
olduğu anlaĢılınca da 15 Mart 1944 tarihinde TBMM‟de yapılan görüĢmeler
sonucunda Varlık Vergisi Kanunu‟nun kaldırılmasına karar verilmiĢti. Oylamaya
katılan 311 milletvekilinden sadece Siirt Milletvekili A. Rıza Esen ret oyu kullanmıĢtı.
1073

Cahit Kayra, Savaş Türkiye Varlık Vergisi, Ġstanbul 2011, s.147.
Yabancı iĢadamlarının ülkelere göre dağılımı ve vergi miktarları için bkz. F.Ökte, a.g.e., s.123-125.
1075
Nadir Nadi, Perde Aralığından, Ġstanbul 1964, s.178.
1076
TBMM Zabıt Ceridesi, VII.Devre, V, Ġnikat 55, ( 17 Eylül 1943 ), s.46-47.
1077
F.Ökte, a.g.e., s.196.
1074
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Maliye Bakanı Fuat Ağralı verginin kaldırılıĢ gerekçesini açıklarken, tahsil
edilemeyen verginin bir kısmının tahsiline olanak olmadığını, bir kısmının da
mükellefleri ağır sıkıntılara ve yokluğa düĢüreceğinden tahsil edilemeyeceğinin
anlaĢıldığını, bu nedenle Varlık Vergisinin kaldırılmasına karar verildiğini
söylemiĢti.1078 Varlık Vergisi uygulamasının sonuçları Ģu Ģekilde olmuĢtur.
Tablo 4.6
Varlık Vergisine ĠliĢkin Genel Sonuçlar
Mükellef
114.368 kiĢi
Tarh Edilen Vergi
465.384.820 lira
Düzeltme ve Terkin 424.906.421 lira1079
Sonucu

Tahsil Edilen Vergi

314.920.940 lira

Terkin Edilen Vergi

109.985.481 lira

Bu verginin gruplara göre yaklaĢık dağılımı
Gayrimüslim
Müslüman
Yabancı
223.000.000 122.000.000 79.485.361
Bu verginin gruplara göre yaklaĢık dağılımı
Gayrimüslim
Müslüman
Yabancı
166.000.000 115.300.000 33.115.245

Kaynak: R.Akar, Varlık…., s.77-78; F.Ökte, a.g.e., s.197; C.Kayra, a.g.e., s.54,147.

Tablo 4.7
Varlık Vergisinin Ġstanbul’a ĠliĢkin Genel Sonuçlar
Mükellef
Tarh Edilen Vergi
Düzeltme ve Terkin Sonucu
Tahsil Edilen Vergi

62.575 kiĢi
349.988.922 lira
317.275.642 lira
221.307.642 lira

Bu verginin gruplara göre yaklaĢık
dağılımı
Gayrimüslim Müslüman
Yabancı
155
36
30
milyon lira
milyon lira
milyon

Kaynak: R.Akar, Varlık…., s.77-78; F.Ökte, a.g.e., s.197; Esat Tekeli, „„Varlık
Vergisi‟nin Tasfiyesi‟‟, Ulus, 16 Mart 1944.

1078

TBMM Zabıt Ceridesi, VII.Devre, VIII, Ġnikat 29, ( 15 Mart 1944 ), s.44-49.

1079

Tarh edilen 465.384.820 liralık verginin yaklaĢık olarak 12.200.000 lirası seyyar memurdan terkin
edildiği, 18.600.00 lirası mükerrer olduğu, 9.400.000 lirası yanlıĢlık saptandığı için silinmiĢtir. Böylece
vergi 424.906.421 liraya indirilmiĢtir. Bkz. Esat Tekeli, „„Varlık Vergisi‟nin Tasfiyesi‟‟, Ulus, 16 Mart
1944; R.Akar, Varlık…., s.77, C.Kayra, a.g.e., s.54.
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4.3.1.5.Değerlendirmesi
Varlık Vergisi‟nin hedefine ulaĢıp ulaĢmadığına, ekonomiye yaptığı katkıya,
uygulamasında Müslümanlar ve Gayrimüslimlere nasıl davranıldığına, ırkçı bir yanının
olup olmadığına, azınlıklardan daha çok vergi alındığı iddiasına, vergiyle birlikte
sermaye dağılımında meydana gelen değiĢikliklere, verginin ekonomik ve toplumsal
sonuçlarına bakılacak olursa:
Ekonomiye katkısı bakımından: Saraçoğlu, Varlık Vergisi'nin ekonomiye
yapacağı katkıyı açıklarken Varlık Vergisi sayesinde devlet gelirlerinin artacağını,
savaĢ yıllarında çok para kazanmıĢ olanlardan vergi alınarak piyasadaki para miktarının
azaltılacağını, enflasyonun düĢeceğini ifade etmiĢti.1080 Bu beklenti tam olarak
gerçekleĢmemiĢ olmakla beraber yine de Varlık Vergisi mali sıkıntıların giderilmesinde
önemli bir rol oynamıĢtı. Saraçoğlu vergi uygulamasının devam ettiği 18 Mart 1943
tarihinde yaptığı açıklamada, Varlık Vergisi sayesinde Ģimdiye kadar 225.000.000 lira
gelir elde edildiğini açıklamıĢtı. Elde edilen gelirle ufuktaki bulutların dağıldığını,
maliyenin geniĢlediğini, hesapsız ve zararlı sarf olunan birçok paranın pazardan
çıkarıldığını söylemiĢti. Emisyon miktarının artmadığını, Merkez Bankasının önemli
bir kısmı son aylarda olmak üzere 35.000 ton altın aldığını, 12.000.000 Ġngiliz lirası
biriktirdiğini ifade etmiĢti. Son olarak da Türk parasının hiçbir zaman Ģimdi olduğu
kadar sağlam olmadığını, paranın değerinin yükseldiğini, II.Dünya SavaĢının dördüncü
yılının yaĢandığı bu tarihte Türkiye‟nin durumunun çok memnuniyet verici olduğunu
belirtmiĢti.1081
Bunun dıĢında vergi sayesinde 1942 yılı sonlarında tedavülde bulunan paranın
% 43'üne yakın bir kısmı çekilirken tedavüldeki para miktarı 1942 yılında bir önceki
yıla göre % 40.6 artmıĢtı. 1943 yılında artıĢ bir önceki yıla göre % 9 olmuĢtu.1082
Ayrıca vergi sayesinde fiyat artıĢları da frenlenmiĢti. Çünkü 1938 fiyatları 100 kabul
edildiğinde, endeks 1940 yılında 126.6, 1941 yılında 175.3, 1942 yılında 339.6, 1943
yılında 590, 1944 yılında 458 lira olurken, 1941'den 1942'ye % 93 artıĢ gösteren endeks
1943 yılında % 73'e gerilemiĢti. Dolayısıyla fiyatları etkileyen diğer etmenler de hesaba
1080

TBMM Zabıt Ceridesi, VI.Devre, XXVIII, Ġnikat 3, ( 11 Kasım 1942), s.14-21.
TBMM Zabıt Ceridesi, VII.Devre, I, Ġnikat 3, ( 17 Mart 1943), s.22-25.
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katıldığında Varlık Vergisinin fiyat artıĢ hızını frenlediği görülmüĢtü.1083 Bu arada
piyasadan önemli miktarda sermaye ve nakit para çekilmesi de kısa dönemde toplam
eĢya fiyatlarında ve geçinme endekslerinde olumlu bir etki yaratmıĢtı. Bunların dıĢında
Varlık Vergisi devlet bütçesi gereksinimlerinin karĢılanmasında, sınırda bekleyen
askerlerin ihtiyaçlarının giderilmesinde ve para arzının frenlenmesinde önemli rol
oynamıĢtı.1084
Açıkçası, ekonomik anlamda Varlık Vergisi baĢlangıçta belirlenen amaçlara,
hayat pahalılığı ve fiyat artıĢlarına uzun vadede olmasa da kısa vadede çözüm bulmuĢtu.
Bunun uzun süreli olmamasının nedeni ihtiyaçların orantısız ölçüde ve yönetimin elinde
olmayan nedenlerle artmasından kaynaklanmıĢtı.1085
ÇağdaĢ vergicilik anlayıĢı bakımından: Varlık Vergisinin çağdaĢ vergicilik
anlayıĢına uymadığı görüĢü bugünkü Ģartlar açısından doğru olmakla beraber o günün
Ģartları açısından doğru değildir. Çünkü savaĢın devam ettiği, ihtiyaçların acilen
karĢılanması gerektiği, yöneticilerin nerede kaynak bulurlarsa oradan gelir sağlama
yoluna gittiği bir ortamda, çağdaĢ vergi reformu hazırlamak, bu reforma göre yeni bir
vergi yasa tasarısı yapmak, bu tasarıyı TBMM‟den geçirmek zordu. Ayrıca yasa
doğrultusunda aĢırı kazançları saptamak, çağdaĢ tahsilat yöntemlerini kullanarak acele
finansmana ihtiyacı olan devletin gerekli parayı sağlaması mümkün değildi.1086 ÇağdaĢ
vergicilik gereği de mükelleflerden beyanname almak ve beyannameleri olduğu gibi
kabul etmek ya da inceleyerek bir vergi tespit etmek o günün Ģartları açısından kolay
değildi. Çünkü bunun için yeterli zaman yoktu, beyanname istenen karaborsacılık ve
stokçuluk yapanların da gerçek beyanda bulunup bulunmayacağı belli değildi.1087
Alınacak vergi miktarının belli olmaması ve keyfi uygulamalar yapılması
bakımından: Kanunda, vergi konusunda belli bir oran tespit edilmemekle birlikte,
hükümet ödenmesi gereken vergi miktarlarını tespit etsin diye komisyonlar kurmuĢtu.
Komisyonlar da bankaların istihbarat servisleri, Milli Ġstihbarat TeĢkilatı ve CHP‟den
bilgi alarak ayrıca mükelleflerin dükkânlarında incelemeler yapmıĢtı. Yeterli bilgi
1083

C.Kayra, a.g.e., s.206-207.
N.CoĢar, a.g.e., s.112.
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olmadığı durumlarda mevcut bilgiler dahilinde tahminlerde bulunarak vergi miktarlarını
tespit etmeye çalıĢmıĢtı.1088 Yapılan tespitler sonucunda hesaplanan verginin yaklaĢık %
74‟ünün ödenmiĢ olması da komisyonların tespitlerinin önemli bir kısmının doğru
olduğunu göstermektedir.
Bu arada büyük servet ve sermaye sahipleri olduğuna inanılanlar için konulan
vergilerde kiĢisel yanlıĢlıklar yapılmıĢ olmakla beraber, bunların içinde gayrimüslimler
olduğu kadar Türkler de vardı. Örneğin, Seyhan'da, Mustafa Öztürk‟e 320.000 lira,
Ömer Sabancı‟ya 275.000 lira, Nuh Naci‟ye 270.000 lira, Nuri Has‟a 250.000 lira,
Mustafa Gazi‟ye 250.000 lira vergi konulurken bu kiĢilerin hepsi de kendilerine fazla
vergi konulduğunu iddia etmiĢlerdi.1089
Keyfi uygulamalar tamamen komisyon üyeleri tarafından Müslüman ve
Gayrimüslim ayrımından ziyade, mükelleflerin gösteriĢli tüketim ve itibarına bakılması,
devletle iliĢkileri, mükelleflerle olan Ģahsi dostlukları, çıkarları veya kızgınlıklarından
kaynaklanmıĢtı. Örneğin, gösteriĢli yaĢamdan dolayı Avukat Jak Hatem‟e 140.000 lira
vergi konulurken, mütevazı bir hayat süren ortağı Bensiyon Garin'e 90.000 lira vergi
konulmuĢtu. Kereste tüccarı Parseh Gevrekyan‟a da ünlü bir sinema yıldızı ile birlikte
olduğu için 300.000 lira vergi konmuĢ ama vergisi komisyondaki dostları sayesinde
150.000 liraya indirilmiĢti.1090 Devletle iliĢkiler açısından: Hazine aleyhine açtığı
davaları hızlı bir Ģekilde kazanan Müslüman avukat Ġbrahim Ali‟ye 100.000 lira vergi
konulurken bu rakam ġevket Adalan‟ın ısrarı ile 200.000 liraya, MüsteĢar Esat
Tekeli‟nin telefonu ile de 300.000 liraya çıkarılmıĢtı. KiĢisel dostluklar açısından:
Beyoğlu‟nda terzilik yapan Ġzzet Ünver‟in vergisi Vali Kırdar‟ın terzisi olduğu için
10.000 lira indirilirken Dr. Cudi Birtek‟in 150.000 lira olan vergisi ġevket Adalan‟ın
emri ile 25.000 liraya indirilmiĢti. Komisyon üyesi Bican Bağcıoğlu, Beyoğlu‟nda
büyük bir Gayrimüslim bakkaliyesinin vergisini indirtmiĢ, sonradan kendisinin
bakkaliyeye ortak olduğu söylentisi çıkmıĢtı.1091 BaĢka bir komisyon üyesi de kuru
kahvecilik yapan dostu Minas Süreken‟in 36.000 lira vergi ödeyecek gücü olmadığını
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F.Ökte, a.g.e.,s. 79.
C.Kayra, a.g.e., s.204-205.
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A.Aktar, a.g.e., s.181-184.
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F.Ökte, a.g.e., s.95-99.
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belirterek vergisinin 3.500 lira olmasını sağlamıĢtı.1092 Bazı Gayrimüslim aileler de
vergi miktarında indirime gidilmesi için Ankara Valisiyle görüĢmüĢ kendisinden yardım
almıĢlardı.1093 ġahsi kızgınlıklar yüzünden: Faik Ökte, daha önce ihaleye girmemesi
konusunda uyardığı ve kendisini dinlemeyen Mihran Yarman‟a 1.000.000 lira vergi
koydururken,1094 bir iĢ dolayısıyla Fuat Ağralı ile kavga eden müteahhit B.H.Kori‟ye
90.000 lira gibi bir vergi konulmuĢtu.1095 Bunun dıĢında MüfettiĢ Vefik Pirinçioğlu,
davalı olduğu eski eniĢtesi Avineli‟ye büyük bir vergi koydururken, Faik Ökte bu
rakamı beĢte birine kadar indirtmiĢ, Kadıköylü Asador‟un vergisi de TaĢnakların baĢı
olduğu gerekçesi ile 100.000 liradan 400.000 liraya çıkarılmıĢtı. 1096
Verginin ödenme Ģekli bakımından: Bazı yazarlar verginin Ġsviçre'de olduğu
gibi taksitle alınmamasının yanlıĢ olduğunu söylemiĢtir. Ama savaĢ döneminin
ihtiyaçlarını karĢılamak için düĢünülen, bir defalığına alınan verginin taksite bağlanması
durumunda

vergi

toplama

süreci

zamana

yayılacağı

için

vergi

amacına

ulaĢamayabilirdi. Hem hükümet bu konuda bankalara talimat vererek mükelleflere kredi
verilmesi konusunda yardımcı olmalarını istemiĢti.1097
Irkçı bir uygulama olması bakımından: Varlık Vergisini, devlet tarafından
azınlıklara karĢı uygulanan ırkçı bir politikanın ürünü olarak görenler, iddialarına kanıt
olarak, Saraçoğlu‟nun Alman yanlısı olduğu için BaĢbakan seçildiğini, hükümet
programını okurken Türkçülüğe vurgu yaptığını,1098 hükümetin Alman zaferinden
etkilenip ona Ģirin gözükmek için bu vergiyi çıkardığını iddia etmiĢlerdi. Oysa bu
iddialar doğru değildi. Çünkü her Ģeyden önce Saraçoğlu, Alman yanlısı değil tam
tersine Müttefik yanlısı olarak bilinmekteydi. Hatta bu nedenle Alman Hükümeti,
Saraçoğlu‟nun DıĢiĢleri Bakanlığından alınması için yoğun çaba göstermiĢ ama bunu
baĢaramamıĢtı. Ġkincisi, Saraçoğlu‟nun hükümet programında Türkçülüğe vurgu
yapması diğer ırklara karĢı olmasından değil bu ülkede yaĢayan ve kendisini Türk gibi
gören herkesin daha ileri seviyelere ulaĢmasını sağlamak için çalıĢmalar yapılacağına
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iĢaret etmek içindi. Üçüncüsü, Varlık Vergisinin Alman zaferi ile alakası yoktu. Çünkü
verginin çıkarıldığı tarih olan 11 Kasım 1942 tarihi, Alman ordularının Stalingrad
önünde ağır yenilgilere uğradığı bir dönemdi. Ayrıca 19 Kasım 1942'de Sovyet ordusu
karĢı saldırıya geçmiĢ, 31 Ocak 1943'de Alman ordusu Sovyetlere teslim olmuĢtu.1099
Bu arada Türkiye‟yi ırkçılıkla suçlayanlar, Türk diplomatlarının Nazi iĢgali
altındaki bölgelerde yaĢayan binlerce Musevi'yi kurtardığını unutmaktadır. Türkiye'nin
Musevi mülteciler için Doğu Avrupa ve Filistin arasında bir köprü oluĢturduğunu
görmezden gelmektedir.1100 Ayrıca Türkiye‟nin savaĢ esnasında kendi sıkıntılarına
rağmen, Yunanistan‟a silah, yiyecek, giyecek ve ilaç gibi çeĢitli malzeme gönderdiğini,
kendisine sığınan Yunanlılara yardım ettiğini hatırlamamaktadır.1101 Bunun dıĢında
Prof. Stanford Shaw'un „„Müslüman Türklerin çoğunun bu vergiyi bir vatan borcu
olarak benimseyerek ödediklerini, Müslüman olmayan vatandaşların çoğunun ülkeyi
kendi vatanları gibi kabul etmediklerinden senetlerini ve sermayelerini vergiden
kaçırmak için her çareye başvurdukları.‟‟1102 tespitini gözardı etmektedir.
Azınlıkları hedef alması bakımından: Varlık Vergisine yönelik diğer bir
eleĢtiri verginin yükünü Gayrimüslimlerin çektiği, Gayrimüslimlerden Türklere oranla
5-10 kat fazla vergi alındığı, çalıĢma mükellefiyeti gibi yaptırımların yalnızca bu gruba
uygulandığıdır. Varlık Vergisinin yükünü Gayrimüslimlerin çektiği iddiası oran olarak
doğru olmakla beraber, bunun nedeni Gayrimüslimlerin, Müslümanlara göre daha çok
varlık sahibi olmasıdır. Ticaret Odası kayıtlarına göre o dönemde Ġstanbul‟un ticaret,
sanayi, eğlence, otelcilik, terzilik, sağlık, pastanecilik ve meyhanecilik hayatının %
87‟si Musevi, Ermeni ve Rumların elindeydi.

Hatta o yılların Ģehir rehberine

bakıldığında bu oran % 89‟a çıkmaktadır.1103 Saraçoğlu‟nun belirttiği gibi Varlık
Vergisi varlıklı insanlardan alınacaktı ve Gayrimüslimler de varlıklı olduğu için vergi
daha çok bu gruptan alınmıĢtı.
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Hükümetin, Ġstanbul‟da yaĢayan gayrimüslimlerin ödemesi gereken vergiyi 510 kat arttırdığı iddiası1104 doğru değildi. Çünkü iddianın sahibi Faik Ökte, Ġstanbul için
200.000.000 liralık bir tahsilat yapılacağını, Ankara'nın bunu az bulduğunu yerine göre
5-10 kat artırılmasını istediğini, kendilerinin de buna uymak zorunda kaldıklarını
söylemiĢti. Yani bu hesaba göre Ġstanbul‟dan 1.000.000.000- 2.000.000.000 lira
arasında bir vergi alınması gerekirken, Ġstanbul için istenilen vergi sadece 349.483.419
lira olmuĢtu.1105
ÇalıĢma mükellefiyeti gibi yaptırımların yalnızca Gayrimüslimlere uygulanma
nedeni de hükümet değil komisyonlardı. Çünkü Faik Ökte‟nin anlattığına göre verginin
uygulanması konusunda çok katı davranan Suat Hayri Ürgüplü bile bir kaç
Müslüman‟ın AĢkale'ye gönderilmesini istemiĢti. Fakat Faik Ökte‟nin buna karĢı
çıkarak Müslümanların içinde bulunduğu bir listeyi imzalamayacağını söylemesi
üzerine bu fikirden vazgeçilmiĢti. 1106
Gayrimüslimlerin piyasadan çekilmesine neden olması bakımından: Bu
iddia sahipleri buna kanıt olarak Faik Ahmet Barutçu‟nun anılarında yer alan ve
Saraçoğlu‟na ait olduğunu söylediği: „„Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur.
Bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza
egemen olan yabancıları böylece ortadan kaldırarak, Türk piyasasını Türklerin eline
vereceğiz.‟‟1107 sözü ile Nadir Nadi‟nin anılarında yer alan „„Kulaktan kulağa
fısıldanan, hatta yüksek sesle anlatılan özel gerekçeye göre, bu kanun, piyasayı, azınlık
unsurlarının egemenliğinden kurtarıp Türklere açmak gibi bir ikinci amaç daha
taşıyordu‟‟1108 açıklamasını gösterirler. Ġddialarını güçlendirmek için de Saraçoğlu‟nun
yaptığı konuĢmaların bir bölümünü kullanırlar. Bu kapsamda kullanılan sözleri
ÖdemiĢ'in Gölcük yaylasında yaptığı konuĢmada: „„Biz bu vergiyi Türk tüccarını ön
plana çıkarmak için ihdas ettik. İstanbul'da dolaştığım zaman her nereye baktım ise
azınlıkların çok gösterişli işyerlerini gördüm.‟‟1109 sözü ile Tasarruf ve Yerli Malı
Haftası nedeni ile okuduğu nutukta yer alan „„Tuttuğumuz yol Türk iktisat yolu,
1104
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varacağımız hedef de iktisadi istiklal ve Türk’ün refahıdır.‟‟1110 sözüydü. Oysa gerek
yapılan uygulamalar, gerek Saraçoğlu‟nun iddialara yanıtı gerekse Varlık Vergisinden
sonra piyasadaki duruma bakıldığında bu iddiaların doğru olmadığı görülecektir.
Çünkü Saraçoğlu, Varlık Vergisi Kanunu çıkarılmadan önce basın mensupları
ile yaptığı toplantıda Hakkı Tarık Us‟un „„Memleketimizde en büyük servetler, azınlık
sermayedarlarının elinde toplanmıştır. Türk sermayedarları henüz palazlanma
halindedir. Bunlara eşit bir vergi koymak, milli ekonomimiz için zararlı değil midir?‟‟
sorusuna karĢılık, kanun önünde bütün vatandaĢların eĢit olduğunu, en çok vergiyi en
çok servete sahip olanların vereceğini söyleyerek daha en baĢından verginin herkese
uygulanacağını belirtmiĢti.1111 Ayrıca Saraçoğlu‟nun amacı Gayrimüslimlerin ekonomik
faaliyetlerine son verip piyasayı Türk tüccara bırakmak olsaydı daha farklı bir politika
izlerdi. Bunun için ilk olarak Gayrimüslimlerden daha çok vergi alınmasını sağlardı.
Çünkü Gayrimüslimler, Saraçoğlu‟na zaten 300.000.000 liraya yakın bir vergi
verebileceklerini söylemiĢlerdi. Oysa Gayrimüslimlerden istenen vergi sadece
223.000.000 lira civarında yani onların teklif ettiği rakamın çok altındaydı. Ġkinci
olarak, bankaların Gayrimüslimlere kredi vermesine izin verilmezdi. Üçüncü olarak
hiçbir Gayrimüslimin vergisinde indirim yapılmamasını ve Müslüman vergilerinde
indirime gidilmesi talimatını verirdi. Oysa Saraçoğlu bunu yapmamıĢ hatta Müslüman
tüccarların vergiyi benimsemesi için Vehbi Koç‟u yanına çağırmıĢ, kendisine „„Sana
300.000 lira vergi tarh ettik. Ama sen diğerlerine örnek ol ve itiraz edip vergi borcunun
500.000 lira olması gerektiğini söyleyip jest yap‟‟ demiĢti. Vehbi Koç da bunu kabul
ederek vergisini 500.000 liraya çıkarttırmıĢtı.1112 Ayrıca, Hacı Ömer Sabancı vergi
miktarı konusunda Nuh Naci‟ye Saraçoğlu‟ndan korkulduğu için Ankara‟da hiç
kimsenin vergi miktarının indirilmesi konusunda yardım etmeyeceğini söylemiĢti.1113
Bu

iddiaların

doğru

olmadığının

diğer

kanıtı

bizzat

Saraçoğlu‟nun

açıklamalarıdır. Saraçoğlu, CHP‟nin Altıncı Büyük Kurultayı'nın kapanıĢ konuĢmasında
verginin azınlıkları ezmek için konulduğu iddiasının çirkin bir iftiradan ibaret olduğunu
söylemiĢti. Bugüne kadar elde edilen 270.000.000 liranın 105.000.000 lirasının
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azınlıklar ve yabancılar tarafından ödendiğini, azınlıkların han, hamam, apartman ve
kazanç kaynaklarını elde tuttuklarını ifade etmiĢti.1114 Metapolitefsis gazetesi baĢ
muhabirine Varlık Vergisine niçin ihtiyaç duyulduğuna dair yaptığı açıklamada:
„„Bu kanun her hangi bir sınıfı ezmek için değil, harpten kaynaklanan
vaziyet dolayısıyla fevkalade kazançlar temin etmiş olanları hükümetin büyük
masraflarına iştirak ettirmek üzere tanzim edilmiştir. Hükümet vergiyi ödemek
hususunda iyi niyet izhar edenlere azami kolaylık göstermiştir ve göstermeye
devam edecektir. Fakat vergiyi verebilecek vaziyette oldukları halde bunu
yapmayanlar takibattan kurtulamayacaklardır. Maddi hatalar daima tashih
edilmiştir ve istikbalde de tashih edilecektir. Çalışma yerlerine gönderilenler iyi
niyet göstermemiş olanlardır. Bunlardan bir kısmı ya sevk edilecekleri sırada
yahut çalışma yerlerine varınca borçlarının tamamını ödemişlerdir. Bu,
kanaatimizin haklı olduğunun bir delilidir. Bununla beraber hükümetimiz çalışma
yerlerindeki vatandaşların durumu ile yakından alakadar olmaktadır. Bunların
arasında maddi yanlışlığa uğramış olanlar varsa bu yanlışlık tashih edilmektedir.
Azınlıkların dediğimiz gibi adaletsizliğe uğradığı söylenemez. Çünkü bunlara
tahmil edilen vergi 100.000.000 lira kadardır. Hâlbuki çiftçi kısmı geçen sene ve
bu sene toprak mahsulü olarak birkaç milyar lira vermiştir. Memlekette eşit
haklara sahip olan azınlıkların memleketin müdafaası hususunda kendilerine
düşen görevi iyi niyetle ifa etmemeleri doğru değildir.‟‟1115
diyerek verginin niçin alındığını bir kez daha vurgulamıĢtı.
Ekonomi piyasasında meydana gelen değiĢimlere bakılacak olursa: Vergi
dolayısıyla azınlıklardan Anadolu tüccarına bir sermaye aktarımı olduğu, Anadolulu
ticaret erbabının Ġstanbul‟a gelerek ticaret hayatında kendilerine az da olsa bir yer
bulduğu doğrudur.1116 Ayrıca bazı gayrimüslim tüccarlar vergisini ödeyebilmek için
sermayesini tasfiye etmiĢ, mülklerini gerçek değerinden daha düĢük fiyata satmıĢtır.1117
Ancak bu yaĢananlar piyasaların sermaye profiline etki edecek kadar geniĢ kapsamlı
olmamıĢtır. Bunun nedeni her Ģeyden önce gayrimüslim ticaret erbabının çoğunun
vergisini ödemesi, ödediği verginin sermaye profilini değiĢtirecek kadar yüksek
olmaması ve tekrar iĢinin baĢına dönmesidir. Bunun en büyük kanıtı da
Gayrimüslimlerin 1950‟li yıllarda Ġstanbul'un ticaret ve sanayisinde hala büyük yere
sahip olmalarıdır.1118
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Bunun dıĢında sermaye profilinin değiĢtiğini öne sürenler, kanıt olarak Varlık
Vergisi nedeniyle özellikle Yahudi kökenli sermayedarların ülkeyi terk ettiğini ve
yerlerini Müslüman Türk sermaye sahiplerinin doldurduğunu gösterse de bunlar tam
olarak doğru değildi. Çünkü Türkiye'den yeni kurulan Ġsrail devletine göçler yapılmakla
beraber, göç edenlerin çoğu düĢük gelir seviyeli Yahudilerdi. Ayrıca göçlerin nedeni
Varlık Vergisinden ziyade Ġsrail'de daha iyi yaĢam koĢullarına sahip olmaktı.1119 Varlık
Vergisi nedeniyle gidenler de Ġsrail'deki sermaye profilinde çok fazla değiĢime yol
açmamıĢtı. Bu arada sermaye transferi konusunda kamuoyuna yansıyan tek örnek
Toranto-Bezmen davası olup, bu davada iki taraf birbirini haksızlık yapmakla suçlamıĢ
ve taraflar arasındaki 23 davanın hepsini Bezmen ailesi kazanmıĢtı.1120
ÇalıĢma

merkezlerindeki

yaĢam

koĢulları

bakımından:

ÇalıĢma

merkezlerindeki yaĢam koĢulları konusunda farklı görüĢler mevcuttur. Faik Ökte ve
Ahmet Emin Yalman‟a göre çalıĢma kampındaki hayat zannedildiği gibi zahmetli ve
güç olmamıĢtı. AĢkale'ye gidenler iklim dolayısıyla senenin mühim bir kısmını
evlerinde ve kahvehanelerde tavla, iskambil oynamakla geçirmiĢlerdi. Ayrıca bozulan
sıhhatlerini düzeltmiĢler, gidenler, ailelerini ĢaĢırtacak kadar, canlı ve neĢeli olarak geri
gelmiĢlerdi.1121 ĠçiĢleri Bakanlığından, BaĢbakanlığa gönderilen bir telgrafta da Vilayet
merkezindeki 560 Varlık Vergisi mükellefinin iki okula yerleĢtirildiği, bunların
çalıĢtırılmadıkları, yemek ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla dıĢarı çıkanların kadınlara
sarkıntılık ettiklerinden dolayı inzibat altına alındıklarından bahsedilmiĢti. Bu duruma
son verilebilmesi için de 150 çadıra ihtiyaç olduğu, mükelleflerin Ģehirde polis kuvveti
ile sürekli kontrol altında bulundurulmalarının olanaksızlığı dile getirilmiĢti.1122 Parseh
Gevrekyan da kamp hayatı hatıralarında: „„Kendilerine kötü davranılmadığını, çalışma
zorunluluğu uygulamasının sadece gösterişten ibaret olduğunu, 7-8 kişi birleşerek ev
tuttuklarını ve çarşıya çıkıp alışveriş yaptıklarını‟‟ ifade etmiĢti.1123 Tasviri Efkâr
Gazetesi yazarı Feridun Kandemir de AĢkale'ye sevk edilmeyenlere, borçlarını bir an
önce ödetmek amacıyla AĢkale'nin dayanılmazlığı ve çekilmezliğine vurgu yapan
1119
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yazılar yazmıĢtı.1124 Ali Sait Çetinoğlu ve Rıfat Bali ise olayları biraz abartarak
insanların çalıĢma kamplarında büyük sıkıntı çektiğinden bahsetmiĢti.1125
Yabancı ülkelerdeki tepkiler ve devletin itibarı bakımından: Bazı yazarlar
Varlık Vergisi'nin yabancı ülkelerde tepki ile karĢılandığını, bu uygulamadan dolayı
Türkiye‟yi kınadıklarını söylemektedir. Hatta II.Dünya SavaĢından sonra dıĢ politikada
yaĢanan olayların Varlık Vergisi uygulaması yüzünden Türkiye‟nin istediği gibi
geliĢmediğini iddia etmektedirler. Oysa savaĢ sırasında Türkiye'deki Varlık Vergisi
uygulamasına karĢı yabancı memleketlerde önemli kiĢiler tarafından yapılmıĢ eleĢtiri
yoktur. Sadece New York Times'ın Musevi kökenli ve Amerikan politikasında belli bir
etkisi olduğu bilinen yazarı Soulzberger Türkiye'de Varlık Vergisi bağlamında
azınlıkların huzursuz olduğunu yazmakla yetinmiĢtir. Olayın tüm boyutlarını
kavradığında da „„Saraçoğlu'nun azınlıklara yönelik herhangi bir ayrıcalık niyetini
ısrarla reddettiğini ve Hıristiyan karşıtı ya da Yahudi karşıtı politikalara hiçbir sempati
duymadığını belirttiğini‟‟ yazmıĢtır.1126
DıĢ politika konusunda Varlık Vergisi uygulamasının devam ettiği tarihlerde
gerek Müttefikler gerekse Mihver Devletleri Türkiye‟yi kendi yanlarına çekmek için
giriĢimde bulunmuĢtu. SavaĢtan sonra Türkiye‟nin Demokrasi Cephesinde yer alma
giriĢimi, NATO üyeliği ve düĢük faizli kredi arama çalıĢmalarında Varlık Vergisi
uygulaması yüzünden sorunlar ile karĢılaĢtığı, kendisini affettirmek yani Yahudi
karĢıtlığı imajını silmek için 1948 yılında kurulan Ġsrail Devletini tanıdığını1127
söylemenin Varlık Vergisi uygulaması ile alakası yoktu.
Demokrat Parti açısından: Faik Ökte‟nin CHP‟nin ekonomi politikasını
eleĢtirerek Demokrat Parti karĢısında zor durumda bırakmak için gündeme getirdiği
Varlık Vergisi uygulaması ilk baĢta Demokrat Parti‟nin ilgisini çekmemiĢti. Çünkü
Demokrat Parti‟nin gücünü kırmak istediği Ġsmet Ġnönü‟nün olayla alakası
gözükmüyordu. Suç zamanın BaĢbakanı Saraçoğlu‟na yükleniyordu. Ama suçlamalar
1124
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karĢısında Saraçoğlu‟nun kendini savunmak için „„O devrin mutlak egemeni İsmet
İnönü’ydü. Böyle büyük bir olaya onun haberi ve talimatı olmadan başvurulabilir
miydi?‟‟ Ģeklinde bir açıklama yapabileceği umuduna kapılarak Saraçoğlu‟nun
tedavisini bitirip ülkeye dönmesini beklemiĢlerdi.
Oysa Saraçoğlu yurda döndüğü zaman yaptığı açıklamada: „„Varlık vergisi
eseri benimdir. O kadar benimdir ki bugün aynı mevkide, aynı mali şartlarda
karşılaşırsam, bir yenisini yapmakta tereddüt etmem.‟‟ diyerek1128 beklentileri boĢa
çıkartmıĢtı. Faik Ökte‟nin kitabını okuduktan sonra da:
„„Varlık Vergisi benim beğendiğim işlerimden biridir. O zaman içinde
bulunduğumuz şartlar, yani seferber edilen ordunun masraflarını karşılamak,
darlık içine düşen hazineyi takviye etmek icap ediyordu. Birisi fakir köylünün boş
ambarına yeniden el uzatmak, Aşar Vergisi’nin yeniden diriltmek, diğeri de bu
vatanın nimetlerinden istifade etmiş olan zenginlerimizin varlıklarına müracaat
etmek idi, biz ikinciyi tercih ettik. Bu kanun kendisine bağlanan ümitleri tahakkuk
ettirdi. Hazineye bugünkü kıymetten 600-700 milyon lira temin etti ve içinde
bulunduğumuz para darlığını bertaraf etti.‟‟1129
diyerek Varlık Vergisi uygulamasını bir kez daha savunmuĢtu. Suçlamalar karĢısında
„„Türkiye’deki varlığın büyük kısmı İstanbul’da toplanır. İstanbul’da toplanan bu
varlığın yine mühim kısmı yabacı ve azınlıkların elindedir. Bu bakımdan varlıktan vergi
alındığına göre (onlardan) daha çok para alınmıştır.‟‟ cevabını vermiĢti. Kanuna
kimsenin sahip çıkmadığı Ģeklindeki soruya „„Varlık Vergisi Kanununu bu memlekete
getiren benim. Bunun sevabı da, günahı da benim boynuma olsun‟‟1130 demiĢti. Böylece
DP için iĢin önemi kalmamıĢ, konu gündemden düĢmüĢtü.

4.3.2.Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu
Varlık Vergisi uygulaması devam ederken hükümet, bütçe çalıĢmalarında
mevcut gelirler ile savaĢ dolayısıyla artan masrafların karĢılanamayacağını görünce
buna çözüm bulmak için toprak mahsullerinden de vergi almaya karar vermiĢti. Bu
amaçla hazırlanan kanun tasarısını 14 Mayıs 1943 tarihinde TBMM‟ye sunmuĢtu.
1128
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Gerekçe olarak ekonomik zorlukların toplumda dengeli bir biçimde paylaĢtırmak
istenmesiyle, toprak mahsulü ürünlerin fiyatların birkaç misli artmasından dolayı bu
ürünlerden vergi alma zamanının gelmesi gösterilmiĢti.1131
Tasarı 4 Haziran 1943 tarihinde TBMM‟de görüĢülmeye baĢlamıĢ, ilk sözü
Saraçoğlu almıĢtı. KonuĢmasında içinde bulunulan Ģartların hükümeti istemeyerek bu
vergiyi almaya zorladığını dile getirmiĢ, vergi sayesinde bütçede meydana gelen
150.000.000 liralık açığın büyük bir kısmının kapatılacağını söylemiĢti. Verginin aĢar
vergisine benzediğine dair eleĢtiriler karĢısında verginin eski aĢara benzememesi için
büyük gayreti sarf edildiğini belirtmiĢti. Buna rağmen benzer yanların olduğunu ama
bunu düzeltecek teklifler gelirse de bunu kabul etmeye hazır olduğunu bildirmiĢti.
Ayrıca verginin köylü üzerinde ağırlıkla hissedileceğini, bunun için ilk fırsatta
kaldırılacağını ifade etmiĢti.1132
Tasarı

konusunda

söz

alan

milletvekilleri,

tasarının

yeterince

açık

olmamasından ve aĢar vergisi ile arasında fark olmadığından yakınmıĢtı. GörüĢmelerin
sonunda kanun tasarısı TBMM'de bulunan 283 milletvekilinin oy birliğiyle kabul
edilmiĢti. Kanuna göre: Toprak ürünleri vergiye tabi olacaktır. Vergi, aynı olarak ya da
nakden alınacaktır. Vergi uygulamasında ölçme ve tahmin kolları görev alacaktır.
Vergi, vergiye tabi ürünlerin olgunlaĢma zamanındaki sahibinden alınacaktır. Harman
ve yığınların yapılacağı yerler ihtiyar heyeti tarafından bildirilecektir. Ürün miktarı
üretici tarafından bildirilecek, daha sonra söz konusu bildirimler denetlenecek, vergi
oranı ölçme ve tahmin kolları tarafından yapılacaktır. Vergi oranı, Milli Koruma
Kanuna dayanılarak hükümetçe satın alınan ürünlerde % 8, diğerlerinde % 12 olurken
hükümetin %12 oranını gerektiğinde % 8'e indirme yetkisi vardır. Mükelleflerin yanlıĢ
ya da eksik beyanda bulunma, belirtilen yerlerden baĢka yerlerde harman ve yığın
yığma, vergisini zamanında ödememe durumlarda zamlı tarifeler uygulanacaktır.
Yükümlüler, tahmini ürün miktarına itiraz edebilecektir. Verginin kesinleĢtiği tarihi
takip eden mali yıldan itibaren 5 sene zarfında tahsil edilmeyen vergilerin asıl ve
zamları zaman aĢımına uğrayacaktır. 1133
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Bu Ģekilde hazırlanan kanun hemen uygulamaya konulurken çeĢitli sıkıntılarda
meydana gelmeye baĢlamıĢtı. Sıkıntıların nedeni kanunu uygulamakla görevli olan
memurların bilgi ve donanım bakımından yetersiz olması,
oldukça

geniĢ

bir

arazi

üzerine

yayılmasından

harman ve yığınların

dolayı

layıkıyla

denetim

yapılamamasıydı. Ayrıca köylünün vergisini verebilmek için harman baĢında nöbet
tutmak durumunda kalması, ürünlerin naklinin bizzat ürün sahibi olan vergi mükellefi
tarafından yerine getirilmesi, elde edilen vergi gelirinin de 1/3‟ünden fazlasının verginin
maliyetine ayrılmıĢ olması da sıkıntıları arttırmıĢtı.1134
Bunu gören hükümet, kanun maddelerinde birtakım değiĢikliklere giderek yeni
bir Toprak Mahsulleri Vergisi Kanun Tasarısı hazırlamıĢtı. Tasarıyı 21 Mart 1944
tarihinde TBMM‟ye bildirerek incelemesi için ilgili encümenlere göndermiĢti.1135
Encümenlerde görüĢülen tasarı 19 Nisan günü TBMM‟ye sunulmuĢ, bu sırada söz alan
Seyhan Milletvekili Cavit Oral tasarının ana hatlarını Ģöyle özetlemiĢti:
„„Başbakan, bu kanunun, tatbiki sırasında uğradığı suiistimalleri ve
dedikoduları gördükten ve bu kanunun tatbiki için büyük bir memur kadrosunun
yüklettiği ağır masrafları hissettikten sonra, bunları bertaraf etmek için, bugün bu
kanun layihasını TBMM'ne getirmiş bulunuyor. Bu layihada değişen bir nokta da,
geçen seneki vergi oranının % 8 olmasına rağmen, bu sene oranın % 10
olmasındadır. Bendeniz bu artışı köylü aleyhine oldukça fazla bulmakla beraber,
memleketin menfaatine olarak yapılan bu işi, biraz tabii ve haklı buluyorum.‟‟1136
Zonguldak Milletvekili ġinasi Devrin de vergiye yönelik eleĢtirilerinin
uygulamada liyakatli memur bulunmaması ile geniĢ bir alanda yaklaĢık 34.500 köyde
çalıĢmanın zorluğundan kaynaklandığını söylemiĢti. Tahmin yöntemi konusunda ise
tahminin tam manası ile hakikati değil, hakikate en yakın olan miktarı elde etmek
maksadı ile konulan bir sistem olduğunu ifade etmiĢti.1137 Kanun tasarısının
görüĢülmesine 22 ve 24 Nisan tarihlerinde devam edilirken 26 Nisan 1944 tarihinde
görüĢmeler tamamlanmıĢ, kanun 161 üyenin bulunmadığı bir toplantıda 293 oyla kabul
edilmiĢti. Yeni kanuna göre:
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Her il ve kaza merkezinde bir Tahmin Komisyonu kurulacaktır. Tahmin
Komisyonları; ürünün cinsine göre yükümlülüğün miktarını saptayacak, BilirkiĢi
Heyetlerini kuracak ve göreve sevk edecektir. BilirkiĢi Heyetleri, fiilen elde
edilebilecek ürün miktarını tahmin edeceklerdir. BilirkiĢi Heyetlerinin saptadığı miktara
itiraz etmek mümkündür. Vergi oranı % 10 olacaktır. Vergi, aynı olarak ya da nakden
alınacaktır. Köy ambarlarına ürün teslim uygulamasına son verilecektir. Zamanında
ödenmeyen vergiler cezalı olarak tahsil edilecektir. Üç sene içerisinde tahsil edilemeyen
vergiler zaman aĢımına uğrayacaktır. 1138
Bu Ģartlar altında 3 yıl boyunca uygulanan Toprak Mahsulleri Vergisi
sayesinde hükümet savaĢ yıllarında ordu ve büyük Ģehirlerin iaĢesinin karĢılanması ile
hazineye ek kaynak yaratma bakımından fayda sağlasa da beklediği geliri tam olarak
elde edememiĢti. Çünkü vergi yüzünden üretim azalmıĢ,1139 kendine yetecek kadar
üretim yapabilen çiftçilerin büyük bir bölümünü gelir seviyesinin düĢüklüğü nedeni ile
vergisini ödeyememiĢti. Büyük çiftçilerin aĢırı kazancının vergilendirilmesinde
baĢarısız olunmuĢ,1140 zamanında sevk edilemeyen ürünler de yağıĢlar yüzünden
çürümüĢtü.1141 Bunun dıĢında bazı memurların rüĢvet alarak büyük çiftçilerin vergi
miktarını düĢürmesi, bazı memurların da çiftçiden ürettiğinden fazlasını vergi miktarı
olarak tespit etmesi de beklenen verginin elde edilememesine neden olmuĢtu.1142
Bu arada hükümet vergiyi çıkarırken 1943 mahsul yılında 120.000.000 lira,
1944 mahsul yılında 124.000,000 lira, 1945 mahsul yılında 75.000.000 lira vergi geliri
elde etmeyi hesaplamıĢtı. Ama 1943 yılında 59.663.479 lira,1143 1944 yılında
47.275.054 lira,1144 1945 yılında 66.855.160 lira1145 olmak üzere toplamda 173.793.693
gelir elde etmiĢti. Bu süre zarfında vergileri toplayabilmek için yaptığı masraf toplamı
38.900.000 lirayı bulmuĢtu.1146
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1945 yılının sonlarına doğru II.Dünya savaĢının bitmesiyle birlikte verginin
kaldırılmasına yönelik talepler artmaya baĢlayınca Maliye Bakanlığı vergiyi kaldırmak
için bir çalıĢma baĢlatmıĢtı.1147 Bu konudaki ilk görüĢme TBMM‟de 18 Ocak 1946
tarihinde yapılmıĢ,1148 23 Ocak günü de 3 yıl boyunca uygulanan kanunun 1 Ocak 1946
tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmasına karar verilmiĢti.1149 Bu arada tahakkuk
etmiĢ vergi alacaklarının tahsiline bir süre daha devam edilmiĢ, 21 Mayıs 1947 tarihinde
ise toprak mahsulleri vergisine iliĢkin tüm borçlar silinmiĢti.1150
Sonuç olarak aĢar vergisinden farklı yönleri olmak ile birlikte yeni aĢar vergisi
olarak tanımlanan,1151 ekonomik Ģartlar gereği çıkarıldığı halde Varlık Vergisine
yönelik eleĢtirileri azaltmak için çıkarıldığı söylenen kanun ile en çok sıkıntıyı küçük
çiftçiler çekmiĢti. Hükümet tespit ettiği vergiyi toplayamadığı gibi kırsal kesimi de
karĢısına almıĢ, bu karĢıtlık uzun süre etkisini sürdürmüĢtü.1152

4.3.3.Milli Korunma Kanunu
Ekonomi alanında yapılan diğer bir uygulama Refik Saydam Hükümeti
döneminde ülkedeki ekonomik bunalıma çare olmak amacıyla çıkarılan, hükümete her
türlü teĢebbüste bulunma hakkı veren Milli Korunma Kanunu‟nun1153 bazı
maddelerinde değiĢikliğe gitmek olmuĢtur. DeğiĢiklik sayesinde ekonomiye yönelik
müdahaleyi en aza indirmeyi isteyen hükümet bunun için 14 Ocak 1944 tarihinde
TBMM‟ye bir yasa tasarısı sunmuĢtur.1154 Sunulan tasarısı 3 Ağustos 1944 tarihinde
kabul edilerek Milli Koruma Kanununun 6-14,20-22, 24, 26-39, 42, 53-59, 62-69.
maddeleri değiĢtirilirken bazı ek maddeleri de çıkarılmıĢtır.1155
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Bu kapsamda hükümet, Milli Korunma Kanunu kapsamında bazı ürünlere
değeri ödenmek suretiyle el konulması, ücretli iĢ yükümlülüğü, iĢyerlerinde fazla mesai,
üretim, tüketim, dağıtım ve stoklama gibi uygulamalarda ciddi bir azalmaya gitmiĢtir.
Ekonomi üzerindeki devlet müdahale ve denetimlerini büyük ölçüde azaltmıĢtır. Ancak
yapılan çalıĢmalar beklenen sonuçları doğurmamıĢ, ilk günden itibaren hızlı fiyat
artıĢları meydana gelirken 1938 yılında 100 lira olan Ġstanbul geçinme endeksi, 1944
yılında 297,1 liraya çıkarken gıda maddeleri endeksi de 414,9 lira olmuĢtur.1156

4.3.4.Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Bu dönemde çıkarılan kanunların bir tanesi de uzun süre üzerinde çalıĢılan ama
II.Dünya savaĢının çıkması nedeni ile hayata geçirilemeyen Çiftçiyi Topraklandırma
Kanunu‟dur. Her ne kadar, Saraçoğlu, I.Hükümet programında: „„Köylüyü topraksız,
toprağı köylüsüz bırakmayacağız‟‟ dedikten sonra hazırlık yapmaya baĢlasa da toprak
reformu için savaĢın bitmesini beklemesi gerekmiĢti.1157 SavaĢ bittikten sonra da Tarım
Bakanlığı tarafından hazırlanan „„Çiftçiye Toprak Dağıtılması ve Çiftçi Ocakları
Kurulması” hakkındaki kanun tasarısı, 19 Ocak 1945 tarihinde TBMM BaĢkanlığına
sunulmuĢtu. Tasarı TBMM‟nin tatile girecek olmasından dolayı o gün görüĢülmezken
meclisin açılacağı 5 Mart 1945 tarihine ertelenmiĢti. Bu tarihe kadar da Saraçoğlu‟nun
teklifi üzerine Adalet, Bütçe, Ekonomi, Tarım, Maliye, Ticaret, Anayasa ve ĠçiĢleri
Komisyonlarının dörder üye göndermesi ile oluĢturulacak komisyon tarafından
incelenmesine karar verilmiĢti.1158
BaĢkanlığına Recep Köker, sözcülüğüne Adnan Menderes‟in getirildiği
komisyon 23 Ocak 1945 tarihinde çalıĢmaya baĢlamıĢ,1159 3 ay boyunca çalıĢarak 45
toplantı yapmıĢtı. Toplantılar esnasında komisyon, kanun tasarısını toprak sahipleri
açısından oldukça zararsız bir Ģekle sokmuĢtu. Bu kapsamda dağıtılacak arazinin
hazine, vakıf ve belediyelere ait topraklar ile 5.000 dönümden büyük çiftliklerden
istimlak yolu ile elde edilmesine karar verilirken ihtiyacın karĢılanmaması durumunda
1156
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2.000 dönümlük çiftlikler istimlak edilecekti. Alınan kararı yeterli bulmayan Saraçoğlu,
son iki komisyon toplantısına katılarak nüfusun yoğun olduğu bölgelerde devlete,
vakıflara ve belediyelere ait toprakların ihtiyacı karĢılamaması durumunda iĢçiler,
ortakçılar ve kiracılar tarafından iĢlenmekte olan 2.000 veya daha az dönümlük
toprakların da istimlak edilmesini öngören 17.maddenin kanun tasarısında yer almasını
sağlamıĢtı. Mülk sahipleri topraklarının içinden 50 dönümü kendine ayırabilecek,
toprakların bedeli uzun vadede ödenecekti. Açıkçası 17.madde ile hükümet birçok
büyük arazi sahibinin toprağına el koyabilecekti.1160
Bu Ģekilde son Ģekli verilen ismi “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” olarak
değiĢtirilen kanun tasarısı 14 Mayıs 1945 günü TBMM‟ye sunulmuĢtu. Gerekçe olarak
da Medeni Kanunda “özel mülkiyet asıldır” denilmiĢse de arazi mülkiyeti konusunda
Cumhuriyet rejiminin ruhuna uymayan yönler bulunduğu gösterilmiĢti. Ellerinde büyük
arazi bulunanların mühim bir kısmının hayatlarını ziraattan kazanamadıkları için
topraklarını iĢlemedikleri, yaĢamlarını ziraattan kazanan köylülerin arazinin sahibi
olmadığı için topraklara iyice sarılamadığı ifade edilmiĢti. Tarımsal faaliyetleri
geliĢtirmek için toprağı iĢleyenlerin ona sahip olması gerektiği vurgulanmıĢtı.1161
Konuyla söz alan milletvekillerinden Emin Sazak, yasa ile toprakların ehli
olmayan kiĢilerin eline geçmesinden ve toprak sahibi insanların mağdur edilmesinden
duyduğu rahatsızlığı dile getirmiĢti. Damar Arıkoğlu da: “17’nci madde o kadar karışık
ki, bunun içinden çıkmaya imkan yoktur. Zenci saçı gibi birbirine girmiştir. Okuyorsun,
okuyorsun bir neticeye varamıyorsun.” diyerek bu maddenin yeniden görüĢülmesini
istemiĢti.1162
16 Mayıs 1945 tarihindeki görüĢmelerde de bazı milletvekilleri kanun
sayesinde topraksız köylü kalmayacağı ve toprağın verimin artacak olmasından dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirmiĢti. Bazı milletvekilleri de kanunla hukuk sisteminin
çiğnendiğini, tarımdaki sıkıntıların bu Ģekilde çözülemeyeceğini, toprak sahibi kiĢilerin
mağdur edilmemesi gerektiğini ifade etmiĢti. Bu arada Adnan Menderes, yasanın Nazi
dönemini yaĢayan Almanya‟da nüfusu toprağa bağlayarak toplumsal hareketliliğin
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önünü tıkayan „„Erbhoof Yasası‟‟na benzediği söylemiĢti. Yasa ile hükümetin köylünün
Ģehirlere gelmesini, kendini geliĢtirmesini engellemek, tarım iĢçisinin sanayi iĢçisi
olmasının önünü kesmek istediğini belirtmiĢti. Tarımdaki verimin toprak dağıtarak değil
modern yöntemler kullanılarak sağlanacağını ifade etmiĢti. Saraçoğlu‟nu da
müzakereler bittikten sonra Ziraat Komitesine müdahale ederek tasarıya yeni maddeler
koydurmakla suçlamıĢtı.1163
1 Haziran 1945 tarihli oturumunda da 17‟nci madde üzerinde bazı değiĢiklikler
yapılarak dağıtılacak toprakların 3 katının sahibine bırakılmak Ģartıyla, çiftçi ve iĢçilere
dağıtılmak üzere kamulaĢtırılabileceğine karar verilmiĢti. Toprak sahibine bırakılacak
arazinin 50 dönümden aĢağı olmaması kabul edilmiĢti. Geçici mevsim iĢçileri kanun
dıĢında bırakılırken iĢçinin geçici mevsim iĢçisi olup olmadığına Tarım Bakanlığı karar
verecekti.1164 4 Haziran günü yapılan görüĢmelerde Adnan Menderes, hükümeti, sürekli
karar değiĢtirmek, verdiği sözü tutmamak ile bazı milletvekilleri de komünizm ve
faĢizm ile itham etmiĢti. Bunun üzerine Saraçoğlu bu iddialara cevap vermek için
kürsüye çıkmıĢtı. KonuĢmasında köylüyü toprak sahibi yapma hareketinin Cumhuriyet
ile beraber baĢladığını, her hükümetin bunun için çalıĢmalar yaptığını, kendilerinin de
bu ıslahatı bir an evvel baĢarmak için yoğun gayret sarf ettiğini söylemiĢti. Bu konuda
hata yapmamak için Milletler Cemiyeti‟nden toprak reformu yapmıĢ memleketlerin
çalıĢmalarını içeren bir rapor aldıklarını belirtmiĢti. Daha sonra da bu raporun bütün
milletvekillerine ve komisyonlara dağıtıldığını, komisyonların faydalı bir kanun tasarısı
oluĢturmak için çalıĢtığını ifade etmiĢti. ÇalıĢmalar bittikten sonra da hazırlanan
tasarının

TBMM‟ye

sunulduğunu

dile

getirmiĢti.

Ayrıca

tasarının

meclise

sunulmasından sonra Adnan Menderes ve Emin Sazak baĢta olmak üzere toprak sahibi
7 milletvekilinin BaĢbakanlığa gelerek ayrı ayrı isteklerde bulunduğunu açıklamıĢtı.
Oysa bu isteklerin yerine getirilmesi durumunda ortada Toprak Kanunu‟nun
kalmayacağını hatta bunu kendilerine de aktardığını söylemiĢti. Bu durum karĢısında
Adnan Menderes‟in son bir gayretle ameleye toprak vermemek ve verdirmemek için
elden gayreti sarf ettiğini ifade etmiĢti.1165
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Saraçoğlu, kanun tasarının tüm maddelerinin kabul edildiği 5 Haziran 1945
tarihinde ise „„Arkadaşlar, bir kısım vatandaşların elinden topraklarını alıyoruz, daha
layık, daha yerinde bulduğumuz bir kısım vatandaşlara bunları veriyoruz. Bu alış veriş
esnasında verdiğimiz ve aldığımız adamlara ne mükafat ne külfet tahmil edeceğiz, ne de
bedel tayin edeceğiz.‟‟1166 diyerek kanunun olumlu sonuçlarına vurgu yapmıĢtı. 66
maddeden oluĢan kanun tasarısı 11 Haziran günü yasallaĢmıĢtı. Ayrıca Erzincan
Milletvekili Behçet Kemal Çağlar ve arkadaĢlarının Toprak Kanunu‟nun kabulü
dolayısıyla verdiği önerge ile TBMM, çiftçiyi toprağa kavuĢturma davasının ilk sahibi
Atatürk'ün yüce adını en derin saygı ile anmıĢtı. Anayasada çiftçiyi toprak sahibi
kılmak için yapılan değiĢiklikten baĢlayarak bu devrim hareketini Ģu tarihi ana kadar
azimle takip eden Yüce ġef Ġsmet Ġnönü'ye derin saygılarını sunmuĢtu. Çiftçiyi toprağa
kavuĢturma tasarısını meclise getirerek büyük davanın kanunlaĢmasındaki tarihi
hizmetinden dolayı Saraçoğlu Hükümetini kutlamıĢ, ona sevgi duyguları içinde
baĢarılar dilemiĢti.1167
Kanundan sonra sıra dağıtılacak toprakların saptanması, ölçülüp biçilmesi ve
kimlere dağıtılacağına gelmiĢ, bunun için tüzük hazırlama çalıĢmaları baĢlatılmıĢtı.1168
ÇalıĢmaların devam ettiği 5 Ağustos 1946 tarihinde Saraçoğlu istifa edince, Türkiye‟nin
yeni baĢbakanı Recep Peker olmuĢ,1169 tüzük çalıĢmaları onun zamanında devam
etmiĢti. Tüzüğün çıkarılması 25 Mayıs 1947‟yi bulmuĢtu.1170 Bu tarihe gelindiğinde
CHP içindeki tüm toprak ağaları Demokrat Parti‟ye geçmiĢ değildi, büyük arazileri
kamulaĢtırmak ile ilgili siyasi istek de ortadan kalkmıĢtı. Bu nedenle hükümet kanunu
çekimser bir Ģekilde uygulamaya baĢlamıĢ, daha çok devlete ait olup da fazla verimli
olmayan arazileri çiftçilere dağıtmıĢtı. 22 Mart 1950 tarihinde Çiftçiyi Topraklandırma
Kanunu‟nun

17.maddesinde

yer

alan

50

dönümden

büyük

toprakların

kamulaĢtırılabileceği hükmünü kaldırarak kanunu etkisiz hale getirmiĢti.1171

1166
1167

1168
1169

TBMM Zabıt Ceridesi, VII.Devre, XVIII, BirleĢim 69, ( 5 Haziran 1945), s.138-139.
TBMM Zabıt Ceridesi, VII.Devre, XVIII, BirleĢim 72, ( 11 Haziran 1945), s.213-231.

Ç.Yetkin, a.g.e., s.221-222.
Cumhuriyet, 6 Ağustos 1946.

1170

Y.Tezel, a.g.e., s.356.

1171

Ç.Yetkin, a.g.e., s.222-223.

229

4.3.5.Turancılık Faaliyetleri
II.Dünya savaĢının çıkması ile birlikte faaliyetlerine hız veren Turancı çevreler,
Turancılığı öven yazılar yazarken Türk tarihi, komünizm, komünistlere muhalefet gibi
konuları iĢliyor, Türkiye‟nin Almanya‟nın yanında harbe girmesi gerektiğini
vurguluyorlardı.1172 ĠĢte böyle bir ortamda Saraçoğlu‟nun 5 Ağustos 1942 tarihinde
okuduğu hükümet programında:
„„Arkadaşlar, biz Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim
için Türkçülük, bir kan meselesi olduğu kadar ve laakal (en aşağı) o kadar bir
vicdan ve kültür meselesidir. Biz azalan ve azaltan Türkçü değil, çoğalan ve
çoğaltan Türkçüyüz ve her vakit bu istikamette çalışacağız.‟‟
sözlerinde geçen „„kan meselesi‟‟ni „„ırkçı‟‟ oluĢuna, „„çoğalan Türkçülük‟‟ istemesini
„„Turancı‟‟ oluĢuna yorumlamıĢlardı.

Ayrıca sarf ettiği „„Türkçülükte kan davası‟‟

güdüleceği sözü ile Mustafa Kemal‟e mal edilen „„Türk Dünyası'nın en büyük düşmanı
komünizmdir, her görüldüğü yerde ezilmelidir‟‟ sözleri, Türkçü dergilerin bayrağı
olmuĢtu. Çoğu derginin baĢlığı altında bunlar logo olarak verilmeye baĢlanmıĢtı.1173
Bu tarihten sonra dergilerde bir taraftan Ġsmet Ġnönü‟nün milli Ģefliği ve
hükümetin Varlık Vergisi gibi uygulamaları övülürken diğer taraftan salt ırkçılığa kadar
varan tezler iĢleniyordu. Yazarlar arasında, „„Ben Türkçüyüm, sen değilsin, ben
Türküm, sen değilsin‟‟ Ģeklinde tartıĢmalar eksik olmuyordu. Ayrıca en büyük iç
düĢman olarak gördükleri komünizmin baĢının ezilmesi gerektiğini söylüyorlardı.
Komünist çevrelerde Turancılığı, Mussolini ile Hitler‟in ırkçı ve yayılmacı yönünü
örnek aldığından bahisle „„FaĢist hareket‟‟ olarak gördüğünü açıklıyordu.1174
1943 yılında Orhan Seyfi Orhon, Çınaraltı dergisinde, Türklerin ne ırkçı ne
Yahudi düĢmanı ne de emperyalist olduğunu yazıyordu.1175 DıĢiĢleri Bakanı Numan
Menemencioğlu, Turancılığı hedef alan, Turancı hareket ve mensuplarını Atatürkçü
olmayan, Ġnönü'yü sevmeyen, Ģahsi menfaatler peĢinde koĢmakla suçlayan „„En Büyük
Tehlike‟‟ isimli broĢür1176 dolayısıyla, TBMM‟de 5 Haziran 1943 tarihinde yaptığı
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konuĢmasında Türkiye'de Turancı bir akım olmadığını söylüyordu. Türkiye'nin sınırları
dıĢında yaĢayan Türklere yalnızca Ģans ve mutluluk dilediklerini belirtiyordu. Bu
konuda hükümetin politikasının Türkiye'de yaĢayan Türklerle sınırlı olduğunu
vurguluyordu.1177 Bu arada Türk Kültür Birliği, Türk Yurdu ile Gök Börü dergisi
yayınlarından dolayı kapatılsa da1178 resmi çevrelerde henüz kesin bir tutum değiĢikliği
görülmüyordu. Doğu dergisine, imzalı resmiler gönderiliyor, iltifatlar ediliyordu.1179
Saraçoğlu da CHP'nin Altıncı Büyük Kurultayı'nın kapanıĢ konuĢmasında „„Türk’üz,
Türkçüyüz ve her gün biraz daha Türkçü olacağız.‟‟ diyordu.1180
1944 yılında Sovyetlerin Almanya karĢısında üstünlüğü ele geçirmesi ile
birlikte hükümetin özellikle de Ġsmet Ġnönü‟nün Turancılığa bakıĢı değiĢmiĢti. Çünkü
bu dönemde Almanya‟yı yenen Sovyetlerin müttefiklerinden Türkiye ve boğazlar ilgili
beklentileri vardı. Bunun farkında olan Ġsmet Ġnönü‟de Sovyetler Birliğinin eline koz
vermemek için daha dikkatli politika takip etmeye baĢlamıĢtı.1181 ĠĢte böyle bir ortamda
Orhun dergisinin sahibi ve yazarı Nihal Atsız‟ın „„Saraçoğlu‟na Açık Mektuplar‟‟ adlı
yazıları yazması ve sonrasında meydana gelen geliĢmeler Ġsmet Ġnönü‟nün Turancılara
karĢı harekete geçmesine neden olmuĢtu. Çünkü Ġsmet Ġnönü, iç politikada değiĢiklik
olduğunu göstermek ve Sovyetler Birliğine karĢı dostluk politikası takip edileceğini
kanıtlamak istiyordu.1182 Bu süreç Ģu Ģekilde geliĢmiĢti:
Nihal Atsız, 1 Mart 1944 tarihinde Saraçoğlu'na „„Açık Mektuplar‟‟ isimli
birinci mektubunu yayınlamıĢtı. „„Sayın BaĢbakanım‟‟ diye baĢlayan mektubunda, hem
Türkçü hem de BaĢbakan olduğu için Saraçoğlu‟na bu mektubu yazdığını söylemiĢti.
Bir Türkçü olarak idare mekanizmasının baĢında olduğu için kendisi ile konuĢmakta
fayda gördüğünü belirtmiĢti. Kendisinin Türkçülüğü resmi ağızdan net olarak açığa
vuran ilk kiĢi olduğunu, bu olayın Türkçü çevrelerce sevinç içinde karĢılandığını
söyledikten sonra, aradan 1,5 yıllık bir zaman geçtiği halde Türkçülüğün iĢ alanına
1177
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geçmemesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirmiĢti. Mektubunun devamında
solcu fikirlerin yayılmasından, Ġsmail Hakkı Baltacı'nın Eminönü Halkevi'nde verdiği
milliyetçilik konulu bir konferansın üniversiteli komünist gençler tarafından sabote
edilmesinden, bazı halkevleri ve liselerdeki öğretmenlerin Türkçülük aleyhine
propaganda yapmalarından bahsederek Saraçoğlu‟na „„Türk milletini zehirlemesine
niçin müsaade ediyorsunuz?‟‟ demiĢti.1183
Mektubun, Saraçoğlu ve hükümeti nezdinde bir etki uyandırmaması üzerine de
1 Nisan 1944 tarihinde Saraçoğlu'na ikinci açık mektubunu yayınlamıĢtı. Birincisine
göre daha sert bir üslupla kaleme aldığı bu mektubuna „„Sayın Başbakan, gönlünüzün
bizimle birlikte çarptığına ve yurt meselelerini tıpkı bizim gibi düşündüğünüze inancım
vardır.‟‟ diye baĢlamıĢtı. Anayasaya göre komünizmin yasak olduğunu, ama buna
rağmen birçok kiĢinin, halkçılık adı altında yurtsever gibi görünerek komünist
faaliyetlerde bulunduğunu, devlet kurumlarının içine sızdığını, Türkiye‟yi yıpratmak
için fırsat beklediğini söylemiĢti. Daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığının gafletinden
faydalanarak eğitim sahasına girmiĢ komünistlerden bahsetmiĢti. Bu kiĢilere örnek
olarak ta Ankara Devlet Konservatuarı'nın öğretmenlerinden Sabahattin Ali‟yi,
Ankara'daki Dil Fakültesinde folklor doçenti olan Pertev Naili Boratav‟ı, Ġstanbul
Üniversitesi Pedagoji Enstitüsünün baĢkanı Prof. Sadrettin Celal Antel‟i, Ankara'da Dil
Kurumu'nun azası ve eski milletvekillerinden Ahmet Cevat Emre‟yi göstermiĢti. En
sonunda „„Bunları gaflet derecesinde himaye ediyor.‟‟ dediği Milli Eğitim Bakanı
Hasan Ali Yücel'in istifa etmesinin ülke için çok faydalı bir jest olacağını söylemiĢti.1184
Nihal Atsızın yazdığı mektuplar milliyetçi ve anti-komünist çevrelerde büyük
etki yaratırken Nihal Atsız‟a her yerden tebrik telgrafları gelmiĢ, ziyaretler yapılmıĢtı.
Bu arada hükümet, Orhun Dergisi‟ni toplatmıĢ, Milli Eğitim Bakanlığı da Nihal Atsız
ile Sabahattin Ali‟yi açığa almıĢtı.1185 Sabahattin Ali de Nihal Atsız'ı kendisine yönelik
ağır ithamda bulunup „„vatan haini‟‟ demesi sebebiyle mahkemeye vermiĢti.
Mahkemenin ilk duruĢması da 26 Nisan 1944 tarihinde Ankara‟da yapılmıĢtı.1186
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Bunlar olurken, Saraçoğlu ikinci mektup dolayısıyla üzülmüĢtü. Her ne kadar,
Nihal Atsız'la yakın düĢünceleri olsa da Sabahattin Ali'yi tanıyordu. Onun kontrol
edilemeyecek birisi olmadığını düĢünüyor, Köy Enstitüleri'nde komünist bir faaliyet
yapmayacağına inanıyordu. Bu olayın çok büyütülecek bir tarafı yoktu ama buna Ġsmet
Ġnönü‟nün tepkisi ne olacaktı. En çok bunu merak ediyordu. Mahkemenin yapıldığı gün
rahatsız olmasına rağmen BaĢbakanlığa giden Saraçoğlu, burada Ġsmet Ġnönü ile bir
telefon görüĢmesi yapmıĢtı. GörüĢmede Ġsmet Ġnönü, Saraçoğlu‟na geçmiĢ olsun
dileklerini sunduktan sonra kendisini dinlenmesi için Bursa‟ya izne göndereceğini, izin
esnasında Genelkurmay Ġkinci BaĢkanı Salih Omruk‟un kendisine eĢlik edeceğini
bildirmiĢti. Açıkçası, bu izin basit bir istirahat teklifi değil, tam tersine Saraçoğlu‟nu
Ankara‟dan uzaklaĢtırma hareketiydi. Çünkü

Ġsmet Ġnönü, Turancılara karĢı

operasyonun düĢünüldüğü bir zamanda, Turancı faaliyetleri tehlike olarak görmeyen,
Turancıların kendilerine yakın gördüğü ve güç aldığı Saraçoğlu‟nun kendisine engel
olmasını istemiyordu.1187
Bu görüĢmeden kısa bir süre sonra gerekli hazırlıkları yapan Saraçoğlu, 2
Mayıs 1944 tarihinde Bursa‟ya hareket etmiĢ, burada 12 gün kaldıktan sonra 14 Mayıs
tarihinde Ankara‟ya dönmüĢtü.1188 Saraçoğlu‟nun Bursa‟da bulunduğu zaman zarfında
basın, Turancıları faĢistlik, boĢ hayal peĢinde koĢmak, CHP ve anayasal düzeni yıkmaya
teĢebbüs ile suçlamaya baĢlamıĢtı.1189 Nihal Atsız-Sabahattin Ali davasının ikinci
duruĢması 3 Mayıs 1944 tarihinde1190 üçüncü duruĢması 9 Mayıs‟ta yapılmıĢtı.
DuruĢmada Nihal Atsız kendisini savunurken BaĢbakana yazdığı açık mektupları milli
bir heyecan milli bir Ģuur içinde yazdığını, davanın göründüğü gibi iki Ģahsın davası
değil, Türkçülük ile komünizmin davası olduğunu söylemiĢti.1191 Dava sonunda da
Nihal Atsız, 4 ay hapis ile 100 lira para cezasına çarptırılmıĢ ama geçmiĢteki iyi halleri
dikkate alınarak bunlar tecil edilmiĢti.1192 DuruĢma bitince, binlerce genç „„Kahrolsun
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Komünistler‟‟, „„Kahrolsun Hasan Ali‟‟ gibi sloganlar atarak Ulus'a doğru yürüyünce,
165 öğrenci ile birlikte Nihal Atsız ve Reha Oğuz Türkan tutuklanmıĢtı.1193 10 Mayıs
tarihinde de Büyük Doğu dergisi kapatılmıĢtı.1194
Saraçoğlu, Ankara‟ya döndükten sonra da Turancılara yönelik suçlamalar ve
tutuklamalar devam ederken, basında ırkçılık ve Turancılığın Anayasa prensiplerine
aykırı olduğu vurgulanmakta, bu kiĢilerin CHP içerisinde yer alamayacağı
söylenmekteydi.1195 CHP, 18 Mayıs 1944 tarihinde yayınladığı bildiride Turancıların
evlerinde yapılan aramalar sonucunda bu kiĢilerin gizli cemiyet ve dernekler
kurduklarının, bugünkü rejime ve anayasaya aykırı hareket ettiklerinin kanıtlandığını
söylemiĢti. Ayrıca Turancıların masum gençliğin milletçilik, vatanseverlik gibi
duygularını istismar ederek kendilerine taraftar topladıklarını, hedeflerine ulaĢmak için
devamlı ve sistemli bir faaliyet içerisinde olduklarını bildirmiĢti. Bu nedenle de adli
mercilerin bu iĢe el koyduğunu açıklamıĢtı.1196
Turancılara yönelik en sert suçlamayı ise Ġsmet Ġnönü, 19 Mayıs 1944 tarihinde
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Stadı'nda okuduğu nutkunda yapmıĢtı.
Ġsmet Ġnönü nutkunda Sovyetler Birliği‟ne dostluk mesajları gönderirken Turancılık
fikrini son zamanların en zararlı en hastalıklı bir unsuru olarak tarif etmiĢti. Ayrıca
Turancıları Türkiye‟nin bütün komĢuları ile arasını bozacak fesatçılar olarak göstermiĢ,
yabancılara hizmet etmekle suçlamıĢtı.1197 Açıkçası, Ġsmet Ġnönü böylece olayı
büyütmüĢ, iç politikada Turancıları hedef haline getirmiĢ, dıĢ politikada ise tüm
dünyanın dikkatini çekip Turancı kesimi nasıl ezdiğini müttefiklerine göstererek
Sovyetler Birliği'nin gözüne hoĢ görünmek istemiĢti. Her ne kadar bu nutuk dıĢ politika
açısından büyük bir etki yaratmasa da iç politikada etkisi büyük olmuĢtu. Çünkü
savcılar, nutku esas alarak iddianamelerini hazırlamıĢlar, Turancıları vatana ve millete
ihanet ile suçlamıĢlardı.1198
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Tüm bunlar olurken Saraçoğlu gerek Bursa seyahatinden çıkardığı dersler,
gerekse dönemin Ģartları gereği Turancılara sahip çıkamamıĢtı. Hatta 29 Mayıs 1944'te
bütçenin kabul edilmesi üzerine yaptığı ve Ġsmet Ġnönü‟ye biat niteliği taĢıyan
konuĢmasında, Turancılara yönelik tutuklamaları „„Hürriyeti suiistimal eden, rejimi
yıkmak isteyen fırsatçıların yakalanması olarak gördüğünü.‟‟ Ġfade etmiĢti.1199
Turancılık davası 7 Eylül 1944 tarihinde Ġstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi'nde
baĢlamıĢtı.1200 Suçları hedeflerine ulaĢmak için memlekette zararlı ideolojilerini
yaymak, dıĢ güçlerle iĢbirliği yapmak, hükümeti devirmek için cemiyet kurmak ve
devleti zayıflatmaya çalıĢmaktı.1201 Bu tarihte baĢlayan davaların en sonuncusu 29
Mayıs 1945'te yapılmıĢ, yargılanan 48 sanıktan bir kısmı zaman içinde tahliye edildiği
için mahkemede 23 kiĢi yargılanmıĢ, bu kiĢilerden 13‟ü beraat ederken geri kalan 9 kiĢi
10 yıla kadar varan çeĢitli hapis ve sürgün cezalarına çarptırılmıĢtı.1202
Bu arada, yaĢanan süreçte hem sağcılar, hem de solcular Saraçoğlu‟na
kızmıĢtı. Sağcılara göre Saraçoğlu komünistlerin etkisi altına girmiĢ zavallı bir
milliyetçiydi, solculara göreyse su katılmamıĢ bir Alman yanlısı ve faĢizm taraftarıydı.
Hatta Türkiye Komünist Partili iki genç, 19 Mayıs 1944 tarihinde Saraçoğlu‟na
tepkilerini göstermek için büyük bir bez afiĢe „„Saraçoğlu FaĢisttir‟‟ yazısı
hazırlamıĢlar, bütün ülke bunu bilsin diye de Sultan Ahmet Camisi‟nin minarelerine
asmak istemiĢler ama baĢarılı olamamıĢlardı.1203
Oysa Saraçoğlu'nun Türkçü ve ülkücü vicdan yapısı bir gerçekti. Onun
yakınları kadar, onun bir devlet adamı olarak tutum ve davranıĢlarını izleyenler de bu
niteliğin gerçekliğinden kuĢku duymamıĢlardı. 1944 Türkçülük olayının ortaya
çıkmasına sebep olarak gösterilen sözleri o an için söylenmiĢ değildi. BaĢbakanlığı
sırasında baĢlatılan Türkçü avını elinde olmayan nedenlerden dolayı önleyememiĢti.1204
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4.3.6.Çok Partili Hayata GeçiĢ
Çok partili hayata geçiĢ sürecinde 1945 yılı bütçe görüĢmeleri büyük rol
oynamıĢtı. Çünkü bütçe görüĢmelerinden sonra kürsüye çıkan Saraçoğlu, hükümete
yönelik eleĢtirilere cevap verirken Cumhuriyet rejiminin, eski rejimden çok fakir ve çok
zayıf bir varlık devralmasına rağmen çok çalıĢarak bu zayıf varlığı kuvvetli bir hale
getirdiğini söylemiĢti. Harbin baĢladığı güne kadar hızlı bir Ģekilde giden çalıĢmaların
savaĢla beraber yavaĢladığını ama hükümetin gereken önlemleri aldığını, barıĢ
dönemine geçiĢle birlikte yapılacak çalıĢmalar için 320.000.000 liranın ayrıldığını ifade
etmiĢti. EleĢtirileri haksız bulduğunu söylerken hükümeti için güvenoyu istemiĢti.1205
TBMM‟de 5 milletvekilinin yerinin boĢ olmasından, 84 milletvekilinin çeĢitli
nedenlerle oylamaya katılmamasından dolayı, 366 milletvekilinin oy kullandığı
oylamada 359 milletvekili lehte oy kullanırken Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat
Köprülü, Refik Koraltan, Emin Sazak, Hikmet Bayur ve Recep Peker aleyhte oy
kullanmıĢtı.1206 Böylece, CHP içinde ilk ciddi muhalefet kadrosu kendini göstermeye
baĢlamıĢ, yeni oluĢumun lider kadrosu da ortaya çıkmıĢtı.
7 Haziran 1945 tarihinde Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik
Koraltan ülke ve parti içi demokrasi ve liberalleĢme isteklerini “Dörtlü Takrir” adı
altında meclis grup baĢkanlığına sunmuĢlardı.1207 Amaçları CHP dıĢında yeni bir parti
kurmak değil, CHP yönetimini daha liberal görüĢlere sahip kadrolarla değiĢtirmekti.1208
Önerge karĢısında Saraçoğlu: „„Arkadaşlar, bu önergeyi geri alsınlar.‟‟ derken bazı
milletvekilleri de „„Onlar arkadaşlarımız değillerdir.‟‟ diye bağırmıĢtı. Celal Bayar:
„„Bu önerge geri alınmak için verilmemiştir.‟‟ diye karĢılık verince1209 önerge oylanmıĢ
ve 4‟e karĢı grup çoğunluğunun oylarıyla reddedilmiĢti.
Bu arada Nuri Demirağ, 7 Temmuz 1945 tarihinde „„ Milli Kalkınma Partisi‟‟
ni

kurmak için vilayete müracaat

etmiĢti.

Partisinin

amacını milli

birliği

kuvvetlendirecek çalıĢmalar yapmak, devlete yardımcı olmak Ģeklinde açıklarken
partisinin hükümeti devirerek iktidar mevkiini ele geçirmek hırsıyla kurulan bir parti
1205
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olmadığını da belirtmiĢti.1210 Gerekli izni aldıktan sonra da Milli Kalkınma Partisi‟ni 18
Temmuz 1945 tarihinde kurmuĢtu.1211 Türkiye böylece çok partili siyasi hayata yeniden
adım atarken Adnan Menderes ile Fuat Köprülü de liberal görüĢlerle yazılar yazıp CHP
parti yönetimini açıkça eleĢtirmeye baĢlamıĢlardı. EleĢtiriler karĢısında CHP genel
sekreteri Nafi Kansu, bu iki milletvekiline davranıĢlarının nedeni soran bir mektup
göndermiĢ, gelen cevapta partiye yönelik eleĢtirilerin devam edeceği anlaĢılmıĢtı.1212
Bunun üzerine Saraçoğlu baĢkanlığında toplanan CHP Divan Meclisi, bu iki
milletvekilini partinin faaliyetlerine ters düĢen hareketlerde bulunmaktan dolayı
partiden ihraç etmiĢti.1213 Bu geliĢme karĢısında Celal Bayar, kurucusu olduğu partiyi
ilk etapta terk etmek istemediğinden sadece Ġzmir milletvekilliğinden istifa etmiĢti.1214
Ġsmet Ġnönü de meclis açılıĢ konuĢmasında, demokrasiye vurgu yaparak muhalefetin
ayrı bir parti Ģeklinde organize olmasına sıcak bakılacağını ima etmiĢti.1215
27 Kasım 1945 tarihinde CHP yönetimi Refik Koraltan‟ı, parti içi kötü idare ve
katı hiyerarĢiyi anlatan yazılarından dolayı partiden ihraç etmiĢti.1216 Bunun üzerine
Celal Bayar, 3 Aralık 1945 günü CHP‟den istifa ederek 1217 yeni parti kurma
çalıĢmalarına baĢlamıĢtı. Hazırlıklarını bitirdikten sonra 7 Ocak 1946 tarihinde yaptığı
basın toplantısında Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan ile birlikte
Demokrat Partiyi kurduğunu bildirmiĢti. Amaçlarının tek dereceli seçimin kabulü,
Anayasa‟ya aykırı yasaların ayıklanması ve hayat pahalılığıyla mücadele etmek
olduğunu açıklamıĢtı. 1218 Saraçoğlu bu geliĢme karĢısında:
„„Harbin sonuna kadar kendimizi tuttuk. Biraz daha dişimizi sıksaydık da
barışın kurulmasını milli birlik halinde bekleseydik ne iyi olacaktı. Memleketin
menfaatleri ne iyi müdafaa edilecekti. Bu münakaşa havası nasıl olsa günün
birinde kopacaktı, İşte, şimdi kopuverdi.‟‟1219
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diyerek çok partili hayata geçiĢi demokrasi açısından değil de memleketin menfaatlerini
savunurken sıkıntı yaĢanabilir diye erken bulduğunu ifade etmiĢti. Mart ayında yaptığı
basın toplantısında, yeni partilerin kurulması ile demokrasinin yeni bir geliĢme
devresine girmiĢ olduğunu söylemiĢti. Daha öncede çok partili siyasi hayata geçildiğini
ama bunun demokrasiyi geliĢtirmekten ziyade acı ve sıkıntılara yol açtığını belirterek bu
seferki çalıĢmaların istenilen sonucu vereceğine inanmaya baĢladığını dile getirmiĢti.
Ayrıca irtica konusunda birlikte hareket edeceklerine emin olduğu için partilerden tek
isteğinin dıĢ politikada beraberlik olduğunu söylemiĢti. Bugüne kadar muhalefetten
birlik ve beraberlik ruhunu olumsuz etkileyecek söz çıkmamasını da iyi bir baĢlangıç
olarak gördüğünü ifade etmiĢti.1220 Ġngiliz gazeteci ile yaptığı görüĢmede de iç iĢlerden
dolayı partiler arasında ne kadar anlaĢmazlık ve ihtilaf çıkarsa çıksın, dıĢ siyaset
konusunda birlikte hareket edildiğini belirtmiĢti. Ayrıca iktidarda bulunan partinin diğer
bir parti tarafından kontrol edilmesini demokrasinin ruhu saydığını, bununla beraber
muhalefet partilerinin siyasi olgunlukla beraber geliĢeceğine vurgu yapmıĢtı.1221

4.3.7. 1946 Belediye Seçimleri
Demokrat Parti‟nin kurulmasından kısa bir süre sonra Celal Bayar, 22 Nisan
1946 tarihinde Tasvir gazetesine verdiği röportajda, seçimlerin adil, tek dereceli
sistemle, resmi makamların müdahalesi olmadan yapılması durumunda, seçimler öne
alınsa bile hazır olduklarını söylemiĢti. Beyanatı Demokrat Parti erken seçim istiyor
Ģeklinde algılayan ve gücünü göstermek isteyen CHP Meclis Grubu, 26 Nisan'da bir
toplantı yapmıĢtı.1222 Toplantıda ilk sözü Saraçoğlu alırken tek dereceli seçimle ilgili
açıklamalarda bulunmuĢ, milletvekili seçimlerine hazırlık olmak üzere de Eylül ayında
yapılması gereken belediye seçimlerinin bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl 1 Mayıs
tarihine alınmasını istemiĢti. Oy verme iĢleminin bir günde bitirilmesini teklif etmiĢti.
Ġki teklifi de oybirliği ile kabul edilince1223 bu karar doğrultusunda hazırlanan kanun
tasarısı 29 Nisan‟da TBMM‟ye sunulmuĢtu. Muhalefet tasarıyı tek dereceli seçim
1220
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sistemine geçilmemesi nedeniyle eleĢtirirse de tasarı 3 ret oyuna karĢı 450 kabul oyuyla
kanunlaĢmıĢtı. Böylece çok partili dönemin ilk seçimi belediye seçimleri olurken
normalde Eylül ayında baĢlayıp Ekim ayının 20‟sine kadar devam eden belediye
seçimlerin de tüm yurtta bir günde yapılması kabul edilmiĢti.1224
Belediye seçimlerin öne alınması karĢısında Demokrat Parti, teĢkilatlanmasını
bitiremediği gerekçesi ile seçimlerine katılıp katılmama konusunda karar verememiĢti. 8
Mayıs 1946 tarihinde Milli Kalkınma Partisi seçimlere katılacağını açıklarken Celal
Bayar, Demokrat Parti‟nin seçimlere katılmayacağını bildirmiĢti. Hükümeti de partisi
üzerinde yasa dıĢı baskı yapmak ve seçim reformu yapmamakla suçlamıĢtı.1225 Bu arada
Saraçoğlu, seçime katıldığı için Milli Kalkınma Partisi‟ne teĢekkür etmiĢ, 15 Mayıs
tarihli teĢekkür yazısında Ģunları söylemiĢti:
„„Memleket menfaati olan müşterek hedefimize kanaat ayrılığına rağmen,
el ele gidilebileceğinin güzel bir örneğini vermiş oldunuz. Partilerin karşı karşıya
da olsa birbirlerine inanarak ve güvenerek çalışmalarının memleketi siyasi
olgunluğa götürecek en kısa yol olduğuna kâniim. Bu yolda bize hakikaten engel
olabilecek mevzuatı değiştirmek teşebbüsleri tabii bir yoldur. Bu yoldayız.‟‟1226
Bu siyasi atmosfer altında Belediye seçimleri 26 Mayıs 1946 tarihinde iki
dereceli yapılmıĢ, oylamanın baĢlaması ile birlikte yolsuzluk yakınmaları da baĢlamıĢtı.
Öğleden sonra yakınma ve itirazlar artmıĢ, Milli Kalkınma Partisi bir bildiri
yayımlayarak seçimlerden çekilmiĢti. Dolayısıyla CHP seçimlere tek baĢına girmiĢti.1227
Seçime katılma oranı Ġstanbul'da % 49, Ġzmir'de % 22, Adana'da % 45, Manisa'da % 30
ve Balıkesir'de % 25 olmuĢtu. Oy verme oranının düĢük olduğu seçim sonrasında da
CHP, Demokrat Parti ve Milli Kalkınma Partisini iĢe fesat sokmakla, onlar da CHP'yi
hile ve baskı yapmakla suçlamıĢtı.1228
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4.3.8.Tek Dereceli Seçim Kanunu ve TBMM Seçimleri
Bu dönemde çıkarılan kanunların biri de gerek içerdeki gerekse dıĢarıdaki daha
fazla demokrasi isteklerinin etkisi ile çıkarılan „„Tek Dereceli Seçim Kanunu‟‟ idi.
Aslında bu Saraçoğlu‟nun seçimler konusundaki ikinci çalıĢmasıydı. Birinci çalıĢma 54
maddeden oluĢan ve 14 Aralık 1942 tarihinde kabul edilen yeni seçim kanunuydu. Ġlk
toplu ve bütünsellik taĢıyan bu seçim yasasına göre; Milletvekili seçimi iller temel
alınarak yapılacak, her il bir seçim dairesi, her nahiye de bir seçim Ģubesi kabul
edilecekti. Her 40.000 nüfusa karĢılık bir milletvekili seçilirken seçmen olabilmek için
Türk olmak, 22 yaĢını bitirmiĢ olmak, amme hizmetlerinden mahrum edilmemiĢ olmak,
yabancı uyruktan olduğu iddiasında bulunmuĢ olmamak, yabancı bir devletin resmi
hizmetinde bulunmamak gerekiyordu.1229
Tek Dereceli Seçim sistemi konusunda ilk açıklamayı Ġsmet Ġnönü, 1 Kasım
1945 tarihindeki TBMM‟yi açılıĢ konuĢmasında yaparken1230 Saraçoğlu ise 26 Nisan
1946 tarihindeki CHP Meclis Grubu toplantısında tek dereceli seçim sisteminden
bahsetmiĢti.1231 29 Nisan 1946 tarihinde de çok yakında iki dereceli seçim sisteminin
kaldırılarak tek dereceli seçim sistemine geçileceğini açıklamıĢtı.1232 10 Mayıs tarihinde
yapılan CHP Kurultayında da Ġsmet Ġnönü, tek dereceli seçim sistemine geçilerek
milletvekillerinin doğrudan halk tarafından seçilmeye baĢlanacağını açıklamıĢtı.1233
15 Mayıs 1946 tarihinde hazırlanan kanun tasarısı TBMM‟ye sunulmuĢ,1234 31
Mayıs tarihinde de görüĢülmeye baĢlanmıĢtı.1235 GörüĢmeler esnasında Adnan
Menderes, tek dereceli seçim esasının kabul edilmiĢ olmasını, seçimlerin muhalif
partilerin de gözetimi altında yapılmasının düĢünülmesini ve oylamanın az çok gizli
olacak olmasını olumlu bulduğunu açıklamıĢtı. Ama tasarıyı oyun gizliliğini ve
güvenliğini sağlamaya yeterli olmadığını gerekçesi ile eleĢtirmiĢti. Ayrıca her 500 kiĢi
için bir sandık Ģartında güvenliğine önem verilmesini istemiĢ, seçimlerin de yargı
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denetimine kapalı olmaması gerektiğini söylemiĢti.1236 GörüĢmelerin sonunda kanun
tasarı toplantıya katılan 278 milletvekilinden 277‟sinin oyları ile kabul edilmiĢ, 177
milletvekili oylamaya katılmayarak tek dereceli seçim kanununa oy vermemiĢti.1237
5 Haziran 1946 tarihinde yasallaĢan kanun ile seçimler tek dereceli, açık oy ve
gizli sayım yöntemiyle yapılacak, sayım yapıldıktan sonra da seçmen pusulaları
yakılacaktı. Bu arada kanunun iki temel sakıncası vardı. Birincisi, seçimi yönetmek
üzere oluĢturulan ve seçim sonuçlarını açıklama yetkisine sahip „„Seçim Kurulları‟‟nın
CHP‟li belediye baĢkanları ve belediye meclisi üyelerinden oluĢmasıydı. Burada bir
yargı denetimi yoktu. Ġkincisi oyun gizliliğinin tam anlamıyla sağlanamamasıydı.
Çünkü

seçmenler

kullanabiliyorlardı.

oylarını

seçim

komisyonlarının

önünde

açık

olarak
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Bu Ģartlar altında TBMM, 10 Haziran 1946 tarihinde yaptığı toplantıda 1947
yılının Ekim ayında yapılması gereken milletvekili seçimlerinin 1946 yılının Temmuz
ayında yapılmasını 2 muhalif oya karĢı 379 kabul oyuyla kabul ederken seçimlerin
hangi gün yapılacağı kararını hükümete bırakılmıĢtı.1239 CHP, genel seçimleri öne
alarak hem iktidarda kalmayı hem de muhalefetin iktidara geçme heves ve heyecanını
azaltmanın hesabını yaparken1240 Demokrat Parti, sadece 34 ilde ve 160 ilçede
teĢkilatlanabildiği için seçime katılıp katılmak konusunda görüĢ ayrılığı yaĢıyordu.1241
Kararsızlık durumuna son vermek için de 16-18 Haziran 1946 tarihleri arasında toplantı
yapmıĢtı. Toplantı sonunda da „„yapılan baskılara ve Halk Partisi’nin ciddi muhalefete
hayat hakkı tanımamak azminde olmasına rağmen‟‟ seçimlere katılma kararının alındığı
kamuoyuna açıklanmıĢtı.1242
Bu arada ĠçiĢleri Bakanı Hilmi Uran'ın imzası ile 3 Temmuz günü yayınlanan
bildiride seçimlerin 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılacağı duyurulmuĢtu.1243 Böylece
ülkede seçim atmosferine girerken partiler de milletvekili adaylarını belirlemeye
1236
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baĢlamıĢtı. CHP bütün illerde seçime katılırken Demokrat Parti, örgütlenme fırsatı
bulamadığı 16 il hariç diğer illerde seçimlere katılacaktı.1244 Seçim kampanyasında
CHP, Cumhuriyeti kurduğundan, Atatürk‟ün partisi olduğundan, inkılaplara öncülük
ettiğinden ve ülkeyi yabancı sermayenin boyunduruğundan kurtardığından bahsetmiĢti.
Demokrat Parti de hayat pahalılığı, özgürlüğün kısıtlı oluĢu, demokratik olmayan
kanunlar ve yönetim organının yaptığı yolsuzluklara vurgu yapmıĢtı.1245 Bu arada
Saraçoğlu da 8 Temmuz 1946 tarihindeki seçim konuĢmasında, hükümetin Ģimdiye
kadar yaptığı çalıĢmaları anlatmıĢ, üç beĢ senelik planlarla ülkeyi geliĢtireceğini vaat
etmiĢ, daha sonra „„Şimdi hüküm vermek sizindir, biz sizin yalnız vicdanlarınızdan gelen
oyları istiyoruz.‟‟ demiĢti.1246
CHP ile Demokrat Parti‟nin çalıĢmaları, yurt gezileri, propaganda konuĢmaları
devam ederken Milli Kalkınma Partisi kuzu ziyafetleri veriyor, Demokrat Parti‟yi de
CHP gibi devletçi olmakla suçluyordu. Seçim günü yaklaĢtıkça da Demokrat Partililerin
Ģikayetleri artıyordu. Bursa demokratları sistemli korkutulmaktan, Çankırı demokratları
Rus yanlısı gösterilmekten, Ġstanbul demokratları seçimlere fesat karıĢtırılmak
istenmesinden yakınıyorlardı.1247 Bu Ģekilde partiler arasında gerginlik artsada çok
partili hayatın ilk genel seçimleri olan 21 Temmuz 1946 seçimleri hadisesiz
geçmiĢti.1248 Seçime katılma oranı %75 olup, toplam 8.551.548 kayıtlı seçmenden
6.373.543'ü oy kullanırken1249 seçim sonucunda CHP‟den 395 aday, Demokrat
Parti‟den 66 aday, bağımsızlardan ise 4 aday seçimi kazanarak milletvekili olmuĢtu.1250
Bu arada seçim sonuçları açıklandıktan sonra 2 Demokrat Partilinin 2 yerden kazandığı
anlaĢılınca 2 yer boĢalmıĢ, 1 Demokrat Partili meclise katılmadan istifa etmiĢ, 3
Demokrat Partili ile 1 CHP‟linin tutanakları reddedilmiĢti. Bunların yerlerine 1
Demokrat Partili ile 2 CHP‟li milletvekili gelince CHP‟nin milletvekili sayısı 397‟ye
çıkmıĢ, Demokrat Parti‟nin 61‟e inmiĢti.1251
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4.3.9.Basın ile ĠliĢkiler
Saraçoğlu,

BaĢbakan

olduğunda

yayınlanan

önemli

gazeteler,

Ulus,

Cumhuriyet, AkĢam, Tasvir-i Efkar, Tan ve Vatan gazetesi olup gerek iç gerekse dıĢ
politika konusunda istedikleri gibi yayın yapamamaktan Ģikayetçi idiler. Hatta Ahmet
Emin Yalman, bu Ģikayetleri Saraçoğlu‟na iletmiĢti.1252 Bunun da etkisi ile Saraçoğlu,
bütün gazete yetkilileri ile bir toplantı yapmıĢtı.1253 Toplantı da istihbarat saha ve
hizmetlerini geniĢletmek yolundaki ricalar da dahil olmak üzere tüm istekleri yerinde ve
faydalı bulduğunu belirterek onlarda basının artık özgür olacağı izlenimini
yaratmıĢtı.1254
Toplantından sonra Saraçoğlu baĢbakanlığının sonuna kadar her ayın ilk haftası
gazeteciler ile bir araya gelip onların sorularını yanıtlayıp sıkıntılarını dinlese de basın
yayınlar konusunda özgür bırakılmamıĢtı. Hükümet basını kontrol altında tutmak için
bir taraftan Falih Rıfkı Atay (Ulus), Asım Us (Vakit), Hüseyin Cahit Yalçın (Yeni
Sabah), Yunus Nadi (Cumhuriyet) gibi gazeteci-milletvekillerinden faydalanırken bir
taraftan da Matbuat Umum Müdürlüğü aracılığı ile gazetelere izlenen genel politika
doğrultusunda yazılar yazması konusunda talimatlar göndermiĢti.1255 16 Temmuz 1943
tarihinde Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü yetkileri geniĢletilip BaĢbakanlığa
bağlanmıĢtı. Böylece hükümetin basın üzerindeki denetimini sürdüreceği, savaĢ
ortamında baĢıboĢluğa izin verilmeyeceği, hükümeti ve rejimi tehlikeye atacak
oluĢumların bertaraf edileceği bir kez daha vurgulanmıĢtı.1256 Bu arada Ahmet Emin
Yalman, basına uygulanan tavır konusunda Saraçoğlu‟na:
„„Tenkitten hoşlanmıyorsanız neden sansür koymuyorsunuz? Bugünkü
sistemde tenkitte hürsünüz diyorsunuz, biz de vazife ve mesuliyetimizin icabı
olarak bu hürriyeti memleketin hayrına kullanmak zorunda kalıyoruz. Derhal
başımız belalara uğruyor. Halbuki siz apaçık sansür usulünü yürütürseniz, bizim
hiçbir mesuliyetimiz kalmaz, mesuliyet size geçer. Siz de rahat ederseniz, biz de.‟‟
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deyince Saraçoğlu‟nun cevabı „„Ben sansür koymam, anayasanın emrinin dışına
çıkmam. Fakat sen haddini bileceksin, bunu aşmayacaksın, aşarsan cezasını
göreceksin.‟‟ olmuĢtu.1257
Hükümetin önlemlerine rağmen zaman zaman hükümetin politikasını eleĢtiren
yazılarda olmuyor değildi. Bu durumda hükümet, yayın organlarını kapatarak veya
talimat göndererek susturuyordu. Örneğin, Saraçoğlu‟nun Birinci BaĢbakanlığı
döneminde Vatan Gazetesi‟nin sahibi Ahmet Emin Yalman, Varlık Vergisi Kanunu‟nu
övmek yerine hiçbir yorumda bulunmayarak kanunu bu Ģekilde protesto ederken
Türkiye‟nin Almanya ile iyi iliĢkiler kurma çabasında olduğu bir süreçte de Charlie
Chaplin‟in Hitleri alaya aldığı Diktatör filminden bahsetmiĢti. Hitleri eleĢtirdiği
konuĢmasını da haber olarak yayınlanmıĢtı. Bunun üzerine gazetesi 8 Aralık 1942
tarihinden itibaren 60 gün süre ile kapatılmıĢtı.1258
Saraçoğlu‟nun Ġkinci BaĢbakanlığı döneminde basın dıĢ politika konusunda
hükümetin politikalarını destekleyici yayınlarına devam ederken Tan gazetesinin genel
tutumu müttefikler ve özellikle Sovyetler Birliği ile daha yakın iliĢkiler kurulması
yönündeydi.1259 Ġç politikada savaĢın demokrasi cephesi lehine dönmesi ve ülkedeki
liberalleĢme sürecinin etkisi ile birlikte hükümete karĢı muhalif yazılar çoğalmaya
baĢlamıĢtı. Muhalif yazılar sahiplerinin temel siyasal görüĢleri farklı da olsa mevcut
rejime karĢı olmaları nedeni ile asgari bir müĢterekte birleĢen Vatan, Tan ve Tasvir-i
Efkar adlı gazetelerde yayınlanmaktaydı. Örneğin, Ahmet Emin Yalman daha önce
görüĢ bildirmediği Varlık Vergisi konusunda 1944 yılında “Varlık Vergisi‟nin keyfi ve
azınlıklara karĢı uygulandığını” belirterek hükümeti eleĢtirmiĢti.1260 Tan gazetesi
hükümeti tek parti rejimini sürdürmesi nedeniyle eleĢtiriyor, bu rejim ile toplumun artık
yürütülemeyeceği konusunu iĢleyen makaleler yazıyordu. Bu arada 21 Mart 1944‟te
Saraçoğlu‟nun isteği üzerine yapılan güven oylamasında, hükümete 57 güvensizlik oyu
verilmesi de muhalif basını cesaretlendirmiĢti.1261
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Hükümet, Tan ve Vatan gazetelerinin rejim ile iç politikadaki uygulamalara
yönelik eleĢtirilerine, savaĢı demokrasi cephesinin kazanacağının belli olması nedeni ile
bir süre sessiz kalmıĢtı. Ama eleĢtiri dozunun giderek artması üzerine de 12 Ağustos
1944‟te Tan, 30 Eylül 1944‟te ise Vatan ve Tasvir-i Efkar gazetelerini süresiz olarak
kapatmıĢtı.1262 Saraçoğlu bu konuda kendisine dert yanan Vatan Gazetesi sahibi Ahmet
Emin Yalman‟a „„Ben onu bunu bilmem, gazetenin üzerine ‘Biz azınlık gazetesiyiz’ diye
yaz, kapatma kararını derhal kaldırırım.‟‟ demiĢti.1263 Nadir Nadi ile yaptığı görüĢmede
muhalif basına karĢı yapılan uygulamaları savunarak ülkede her iĢin yolunda olduğunu,
vatandaĢın bir Ģikâyeti bulunmadığını belirtmiĢ “Yalnız iki tane fena kokan gazete vardı,
onları susturduk, mesele kalmadı.” demiĢti.1264
Böylece, muhalif basını susturan hükümet, Tan ve Vatan gazetesinin
yayınlarına, savaĢın sonucunun kesin olarak belli olması ve Türkiye‟nin galip
devletlerin katılacağı San Francisco konferansına çağrılması üzerine 22 Mart 1945
tarihinden itibaren izin vermiĢtir. Ayrıca basına karĢı da daha nazik bir tutum almaya
baĢlamıĢtır.1265 Bu kapsamda ilk olarak CHP Grup toplantıları ile TBMM‟de yapılan
görüĢmelerin gazeteciler tarafından izlenip yayınlanmasına karar verilmiĢtir. Hatta
Saraçoğlu yaptığı açıklamada, meclis ve grup görüĢmelerini gazetelerin izleyip
yayınlamasını hükümetin de faydalı bulduğunu belirtmiĢtir.1266 Saraçoğlu, 5 Eylül 1945
tarihindeki basın toplantısında Türkiye‟nin demokrat bir devlet olmasına rağmen bazı
gazetelerin bir kaç haftadır „„Hürriyet isteriz, demokrasi isteriz bunları süratle
vermezseniz yabancı devletler zorla bunu size verdireceklerdir.‟‟ tehdidini ileri
sürmelerinden yakınmıĢtır. Kanunlar arasında demokrat olmayan hükümler aranmaya
baĢlandığını buna örnek olarak Matbuat Kanunu‟nun hükümete kayıtsız Ģartsız yayın
organlarını kapatma yetkisi veren 50‟nci maddesinin gösterildiğini söylemiĢtir. Oysa
Amerika‟nın matbuat üzerine koyduğu sansürü 10 gün kadar evvel, Ġngiltere‟nin ise 2
gün evvel kaldırdığını söyleyerek kendisin de sırası gelince 50‟inci madde hükmünü
daha uysal bir hale getireceğini belirtmiĢtir.1267 Daha sonra da Matbuat Kanunu‟nun
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50‟nci maddesini değiĢtirerek bu yetkinin hükümetten alınıp mahkemelere verilmesini
sağlamıĢtır. Bunun dıĢında 1938 yılında kurulmuĢ olan Türk Basın Birliği kaldırılarak
basın konusunda çalıĢma yapacak serbest derneklerin kurulmasının önü açılırken1268
TBMM‟nin 14 Haziran 1946 tarihli toplantısında ise matbuat kanununa aykırı hareket
edenlere verilen cezaların affedilmesine karar verilmiĢtir.1269

4.3.9.Eğitim Politikası
Saraçoğlu, bakanlık hayatına Milli Eğitim Bakanı olarak baĢlamıĢ, eğitime her
zaman değer vermiĢti. BaĢbakanlığı döneminde fırsat buldukça Ġsmet Ġnönü ile beraber
Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü baĢta olmak üzere enstitüleri ziyaret etmiĢ, öğle
yemeğini enstitülü çocuklarla beraber yemiĢ, onların sahneledikleri tiyatro ve dans
oyunlarını ilgiyle takip etmiĢti. Bazen de öğrencilerin isteklerini kırmayıp zeybek
oynamıĢtı.1270 Saraçoğlu, II.Dünya savaĢının tüm olumsuzluklarına rağmen eğitim
faaliyetlerinin aksamaması için elinden geldiği kadar uğraĢmıĢtı. 1943 yılı bütçesinde,
Devlet Borçları, Mili Savunma ve Maliye Bakanlığından sonra en çok bütçeyi eğitime
ayırarak bir önceki yıla göre eğitim bütçesinin 14.500.000 lira artıĢla 43.128.934 lira
olmasını sağlamıĢtı.1271 Ahlak eğitimi, Türkçe ve Tarih öğretimi konularını görüĢmek
üzere 15-21 ġubat 1943 tarihleri arasında Ankara‟da yapılan ikinci eğitim Ģurasının
açılıĢ konuĢmasında „„Ey Saraçoğlu, ben Türk Devletinin Başbakanlık mevkiine kadar
yükselen bir vatandaşım. Fakat buna rağmen arkamda bıraktığım işlerden en çok
özlediğim sanat hocalıktır. Çünkü hocalık cansız vücutlara ruh veren Tanrı
sanatıdır.‟‟1272 diyerek eğitimin önemini, bu mesleğe özlemini dile getirmiĢti.
1944 yılı bütçesinde eğitime ayrılan pay 17.000.000 liralık bir artıĢ ile
60.124.000 lira olurken Saraçoğlu, bütçeyle ilgili yaptığı konuĢmada eğitimin toplum
hayatında çok önemli yeri olduğunu söylemiĢtir. Türkiye‟nin yer altı ve yer üstü
kaynakları bakımından zengin olduğu halde bilgi azlığı ve bilgi yokluğu nedeni ile
1268
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sıkıntı yaĢadığını, refah seviyesinin medeni memleketlerin gerisinde bulunduğunu, bu
nedenle de ordudan sonra en fazla bütçenin eğitime ayrıldığını bildirmiĢtir.1273 1945
yılında ilk yedi ay için eğitime 51.000.000 lira bütçe ayrılırken1274 1946 yılında eğitime
ayrılan bütçe 106.600.000 liraya çıkarılmıĢtır.1275
Bu dönem de orta öğretime ait meseleleri çözmek için Ankara‟da lise
müdürleri, eğitim müsteĢarları ve müfettiĢlerin katıldığı toplantılar yapılırken
ilköğretimin iĢlerini görüĢmek için de Ġstanbul'da komisyonlar kurulmuĢtur. Ayrıca,
yükseköğretime de önem verilmiĢ, Türk Ġnkılap Tarihi Enstitüsü kurularak ilmi danıĢma
ve yönetim kurulu çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Temmuz 1943'te Ġstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesinin temeli atılmıĢtır. Eylül 1943'te Ankara'da Fen Fakültesi binasının
yapılmasına karar verilmiĢ, Kasım 1944'te Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Eylül 1944'te
Ġzmir'de Ġkinci Yüksek Ticaret ve Ġktisat okulu açılmıĢtır.1276 13 Haziran 1946'da kabul
edilen Üniversiteler Kanunu ile her üniversitenin kendine özgü kanun hükümlerine göre
ayrı ayrı bilim ve yönetim özerkliği ile tüzel kiĢiliğe sahip olduğu kabul edilmiĢtir.1277
Bunların dıĢında Saraçoğlu döneminde meydana gelen diğer geliĢmeler
Anıtkabir projesinin hükümetçe kabul edilmesi1278 ile Türkiye'de ilk defa toplu
konutların yapılması olmuĢtur. Anıtkabir‟in inĢaatına 9 Ekim 1944 tarihinde baĢlanırken
inĢaatın temeline ilk kazmayı Saraçoğlu vurmuĢtur.1279 Toplu konut projesi kapsamında
da Saraçoğlu‟nun isteği üzerine Ankara‟da memurların oturacağı ikiĢer katlı ve bahçesi
olan evler yapılmıĢtır.1280 Buraya Saraçoğlu Mahallesi adı verilmiĢ, mahallenin açılıĢını
da Saraçoğlu yapmıĢtır.1281 Ayrıca Saraçoğlu‟nun isteği üzerine Türkiye de ilk kez 1944
yılında BaĢbakanlık Kupası maçı yapılmıĢ, bu uygulama 1999 yılına kadar devam
etmiĢtir.1282
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4.4.BAġBAKANLIKTAN AYRILMASI
Türk siyasi hayatının en tartıĢmalı seçimlerinden biri olarak gösterilen, hile
söylentileri ve yerel yöneticilerin baskıları gölgesinde tamamlanan 21 Temmuz 1946
seçimlerini CHP kazanarak iktidarını korumuĢtu.1283 Saraçoğlu seçimlerde 116.931 oy
alarak yeniden Ġzmir milletvekili seçilse de1284 baĢbakanlık görevine devam etmemiĢti.
Çünkü Saraçoğlu‟nun yeniden baĢbakan olmasını ve hükümet kurmasını Ġsmet Ġnönü
istemiyordu, CHP istemiyordu, Demokrat Parti istemiyordu, en önemlisi Saraçoğlu'nun
kendisi de istemiyordu.1285 BaĢbakanlık konusunda iki aday vardı. Bu adaylar Hilmi
Uran ile Recep Peker idi. Recep Peker, baĢbakanlık görevinin kendisine verilmesini
beklerken Ġsmet Ġnönü, bu görevi Recep Peker‟in geçimsizliği ve kaba hareketlerinden
dolayı Hilmi Uran‟a vermeyi düĢünüyordu. Bunun için önce Ġsmet Ġnönü daha sonra
Saraçoğlu, Hilmi Uran‟a baĢbakanlık görevini kabul etmesi konusunda ricada
bulunmuĢtu. Fakat Hilmi Uran, bunu kabul etmediği gibi Recep Peker'in bu vazifeyi
üzerine almasının daha isabetli olacağını söylemiĢ, böylece Recep Peker‟in baĢbakanlık
yolu açılmıĢtı.1286
Bu arada TBMM, 5 Ağustos 1946 tarihinde açılmıĢ, Ġsmet Ġnönü, tekrar
CumhurbaĢkanı seçilirken Saraçoğlu da hükümetin istifasını CumhurbaĢkanına
vermiĢti. Böylece Saraçoğlu‟nun 9 Temmuz 1942 tarihinden itibaren yürüttüğü
BaĢbakanlık görevi sona ererken kabineyi kurma görevi daha önceden kararlaĢtırıldığı
gibi Recep Peker‟e verilmiĢti.1287 Recep Peker baĢbakanlıkla birlikte parti genel baĢkan
vekilliğini üzerine almak istemeyince Saraçoğlu, CHP Genel BaĢkan Vekilliğine tayin
edilmiĢti.1288 Böylece Fethi Okyar‟dan beri ilk kez parti genel baĢkan vekilliği yeni
baĢbakana teslim edilmeyip eskisinde bırakılmıĢtı.1289 Saraçoğlu baĢbakanlıktan
ayrılmasına rağmen CHP Genel BaĢkan Vekili olarak partinin ikinci adamı olma vasfını
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E.Yılmaz, a.g.e., s.225-226.
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1924 yılındaki Fethi Okyar hükümeti döneminde Ġsmet Ġnönü CHP Genel BaĢkan Vekilliği görevine devam
etmiĢti. Bkz. Mete Tuncay, „„Cumhuriyet Halk Partisi 1923-1950‟‟, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, VIII,
Ġstanbul 1983, s.2024.
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korumuĢtu.1290 Saraçoğlu, bu dönemde Demokrat Partiyle gerilen iliĢkileri çözmek için
uğraĢmıĢ,1291 CHP Divan toplantılarına baĢkanlık etmiĢ, partinin sorunlarını çözmeye
çalıĢmıĢtı.1292 CHP‟nin 1947 Kasım ayında düzenleyeceği yedinci büyük kurultayının
da hazırlıklarını yürütmüĢtü.1293 Görevini de 4 Aralık 1947 tarihine kadar sürdürmüĢtü.
Bu tarihte CHP Genel BaĢkan Vekili, 646 oydan 328‟ni alan Hilmi Uran olmuĢtu.
Kendisine de Ġsmet Ġnönü‟nün CumhurbaĢkanı olduğu müddetçe partinin fiili idaresi
verilmiĢti. Bu arada seçimlerde aday olmamalarına rağmen Recep Peker 159 oy,
Hüseyin Cahit Yalçın 45 oy, Saraçoğlu 27 oy, Hamdullah Suphi Tanrıöver 16 oy
almıĢtı.1294 CHP Genel BaĢkan Vekilliği görevini devreden Saraçoğlu kısa bir süre
sonra CHP Meclis Grup BaĢkan Vekili seçilerek1295 partisi için çalıĢmaya devam
etmeye baĢlamıĢtı. Görevini TBMM BaĢkanı seçildiği güne kadar sürdürmüĢtü.

4.5.TBMM BAġKANI SEÇĠLMESĠ
5 Ağustos 1946 tarihinden itibaren TBMM BaĢkanlığı görevini yürüten Kazım
Karabekir‟in 26 Ocak 1948 tarihinde vefat etmesi1296 üzerine CHP Meclis Grubunda Ali
Fuat Cebesoy‟un TBMM BaĢkanlığına aday gösterilmesi kararlaĢtırılmıĢtı.1297 30 Ocak
tarihinde mecliste yapılan oylamaya 290 milletvekili katılmıĢ, Ali Fuat Cebesoy 285 oy
alırken Saraçoğlu 2 oy almıĢ, 3 oy çekimser çıkmıĢtı.1298 Böylece TBMM‟nin yeni
baĢkanı Ali Fuat Cebesoy olmuĢtu. Fakat CHP‟li milletvekillerinin büyük bir kısmı
kendisine ısınamamıĢ ve kendisinde partiye bağlılık göremediklerini söylemiĢlerdi. Bu
sıkıntıya rağmen gerek Ġsmet Ġnönü gerekse Hilmi Uran, 1 Kasım 1948 tarihindeki
TBMM BaĢkanlığı seçimleri için Ali Fuat Cebesoy‟u yeniden aday göstermek
istemiĢti.1299 Fakat CHP Meclis Grubunda Saraçoğlu‟nun

aday gösterilmesi
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kararlaĢtırılmıĢtı.1300 Yapılan oylamada da Saraçoğlu 308 milletvekilinden 303‟ünün
oyunu alarak TBMM BaĢkanı olmuĢtu.1301 Yaptığı teĢekkür konuĢmasında:
„„Arkadaşlar; beni Büyük Meclisimize bir yıl için başkan seçtiniz.
Gösterdiğiniz bu büyük teveccühe layık olmaya çalışacağım. Hemen söylemeliyim
ki; beni bu yüksek makama kadar arkadaşlarımın sevgileri canlandırıyor. Bu
sevgilerin yaratacağı yardımlar ki ben de yeni işleri başarmak kanaatini yaşatıyor
ve böylece Türk Milletinin ve Türk Devletinin temeli ve sahibi olan Büyük
Meclisin yeni işlerinde elbirliği ile hayırlı neticeler elde edeceğimize inanıyorum.
Arkadaşlar; yeni vazifeme başlarken hakkın ve adaletin yolcusu, hürriyet ve
inkılabın bekçisi olan Büyük Meclisimizin huzurunda saygı ile eğilir ve hepimizi
candan ve yürekten selamlarım.‟‟1302
diyerek duyduğu memnuniyetini dile getirmiĢti. Bir yıl boyunca görevini baĢarı ile
yürüten, mecliste çıkan tartıĢmalarda uzlaĢmacı bir rol oynayan Saraçoğlu, 1 Kasım
1949 tarihinde ikinci kez TBMM BaĢkanı seçilmiĢti.1303 Görevini de 14 Mayıs 1950
seçimlerine kadar sürdürmüĢtü. Bu zaman zarfında da Ġsmet Ġnönü‟ye baĢbakan
tercihleri baĢta olmak üzere birçok konuda elinden geldiği kadar yardım etmiĢti.1304

4.6.SĠYASĠ HAYATA VEDA ETMESĠ
1946 milletvekilliği seçimlerinden sonra Demokrat Parti, seçim kanunu
eleĢtirmiĢ, seçimlerde kapalı oy ve açık sayım yöntemine geçilmediği sürece de
seçimleri boykot edeceğini açıklamıĢtı. 1949 ara seçimlerine de katılmamıĢtı. CHP‟de
1946 seçimlerinde görülen antidemokratik uygulamalardan kaynaklanan kötü izleri
dünya kamuoyu önünde gidermek niyetindeydi. Amerika‟da Sovyet tehlikesine karĢı
Türkiye'ye yardım etme konusunda seçimler üzerindeki münakaĢaların sona ermesini
beklemekteydi. ĠĢte bu gibi nedenler seçim kanununda değiĢiklik yapılmasını zorunlu
hale getirmiĢti.1305
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Bunun için çalıĢmalara baĢlayan hükümet, muhalefetinin de görüĢlerini alarak
yeni bir seçim kanunu hazırlayıp bunu TBMM‟ye sunmuĢtu. Hazırlanan tasarı 16 ġubat
1950 tarihinde mecliste görüĢülerek 10 olumsuz oyuna karĢı 336 olumlu oy ile kabul
edilmiĢti. Kanuna göre seçimler tek dereceli, gizli oy, açık sayım ve çoğunluk sistemi
esas alınarak yapılacak, en az 5 ilden aday gösterebilen partiler seçim propagandasında
radyodan yararlanacaktı. Yüksek Seçim Kurulu oluĢturulacak, seçimler yargıç
güvencesi altında yapılacak, oylar kapalı yerde verilecekti. Seçim sonuçları hemen
açıklanacak,

oy

pusulaları

saklanacaktı.

Ayrıca

seçim

sonunda

doğacak

anlaĢmazlıkların çözüm mercii mahkemeler olacaktı. 1306
Seçim kanunundan sonra sıra seçimlerin hangi gün yapılacağına gelmiĢti.
Bunun için 21 Mart 1950 tarihinde toplantı yapan CHP Meclis Grubu, TBMM‟nin 24
Martta seçim kararı almasına, seçimlerin de 14 Mayıs tarihinde yapılmasına karar
vermiĢti.1307 24 Mart‟taki TBMM toplantısında da seçimlerin 14 Mayıs‟ta yapılması 22
ret oyuna karĢı 299 oyla kabul edilirken meclis kendini fesh etmiĢ böylece ülke seçim
sürecine girmiĢti.1308 CHP ve Demokrat Parti her yerde seçime katılırken Millet Partisi
22 ilde, Milli Kalkınma Partisi ise sadece Ġstanbul‟da seçime katılmıĢtı.1309
Seçimlere 8.905.576 seçmenden 7.916.091‟i katılırken seçimlerde uygulanan
çoğunluk sistemi nedeniyle Demokrat Parti 4.242.831 oyla 408 milletvekili, CHP
3.165.096 oyla 69 milletvekili, Millet Partisi 240.209 oyla 1 milletvekili, bağımsızlar
267.955 oyla 9 milletvekilliği elde etmiĢti.1310 Sonuçlara göre Demokrat Parti tek baĢına
iktidar olmuĢ, CHP‟de büyük bir hayal kırıklığı yaĢanmıĢtı. Çünkü CumhurbaĢkanı
Ġsmet Ġnönü TBMM‟ye aday olduğu Ankara'dan değil, Malatya'dan seçilirken
bakanların çoğu ve partinin birçok önemli ismi meclise girememiĢti.1311 Bu kiĢilerden
biri de seçilemeyeceğini hiç hesap etmeyen Saraçoğlu‟ydu. Saraçoğlu böylece TBMM
dıĢında kalırken siyasi hayata da veda etmiĢti.
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Saraçoğlu, siyasete veda ettikten sonra ilk iĢ olarak Demokrat Parti‟nin iktidar
olduğu bir zamanda seçim kaybetmiĢ bir CHP‟li olarak kulübün önünü tıkamamak ve
ayak bağı olmamak için Fenerbahçe kulüp baĢkanlığından ayrılacağını açıklamıĢtı.
Hatta kulüp baĢkanlığı konusunda Saraçoğlu‟nun düĢüncesini öğrenmek isteyen
Demokrat Partili ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Osman Kavrakoğlu‟na „„Beni
hatırlamanız yeter, artık siz başkan olun Osman Bey.‟‟ diyerek yeni iktidar dönemini
Fenerbahçe adına da tescil etmiĢti.1312 Ayrıca kulüp yöneticisi RüĢtü Dağlaroğlu‟nun 17
Haziran 1950 günü BaĢbakanlık Kupası'nı oynamak üzere Ankara deplasmanına gelen
Fenerbahçeli futbolcuların kendisini ziyaret etmesini kulüple gönül bağının dıĢında bir
iliĢkisi bulunmadığını söyleyerek kabul etmemiĢti. Ama onları kırmamak için takımın
konakladığı yere gitmiĢ futbolcular ve yöneticiler ile görüĢmüĢ, yöneticilere yeni
CumhurbaĢkanı Celal Bayar'ı ziyaret etmeleri yönünde de tavsiyede bulunmuĢtu.1313

4.7.VEFATI
Saraçoğlu, siyasi hayata veda ettikten kısa bir süre sonra eĢinin isteği ile
kayınvalidesinin oturduğu apartmanda bir daire kiralayarak Ġstanbul'a taĢınmıĢtı. Burada
sağlığı giderek bozulmuĢ, kollarında bir uyuĢma ve vücudunda titreme baĢlamıĢtı.
Doktorlar hastalığına teĢhis koyamayınca da önemli beyin hastalığı uzmanlarının
bulunduğu Fransa'ya gitmeye karar vermiĢti. Ancak bunun için döviz temin etmek
gerekiyordu. Döviz almak için yaptıkları müracaatlar olumsuz sonuçlanıyor, bu durum
Fransa'ya gidilmesini geciktiriyordu. Saraçoğlu‟nun çevresinde, döviz almalarına
Demokrat Partililerin mani olduğu iddiaları konuĢulmaya baĢlansa da Saraçoğlu bunlara
pek kulak asmıyordu. En sonunda Saraçoğlu‟nun eĢi Saadet Hanım, Saraçoğlu‟nun
haberi olmadan Adnan Menderes‟in eĢi ile görüĢerek döviz sorununu çözmüĢ, tedavi
için birlikte Fransa‟ya gitmiĢlerdi. Ancak Fransız doktorlar da Saraçoğlu‟nun
hastalığına çare olmamıĢtı. Çünkü Saraçoğlu'nun o günlerde bilinmeyen hastalığı
beyinde eksilen bir sıvın yarattığı nörolojik bir rahatsızlık olan Parkinson hastalığıydı.

1312
1313

Y.Saraçoğlu, a.g.e., I, s.178.
Saraçoğlu kulüp baĢkanlığını 15 Ekim 1950 tarihinde devretmiĢti. Bkz. G.Hacir, a.g.e., s.292.

252

O yıllarda ne teĢhisi ne de tedavisi biliniyordu.1314 Bu nedenle tedavi olamadan
Ġstanbul‟a geri gelen1315 Saraçoğlu bundan sonra mümkün olduğu kadar evde vakit
geçirirken fırsat buldukça Fenerbahçe‟nin maçlarını izlemeye gidiyordu. Maçları da
Ģeref tribününde değil diğer seyircilerle beraber izliyordu. Bunun için saatlerce bilet
kuyruğunda bekliyor stada girmek için sıraya giriyordu.1316 Günlerini bu Ģekilde geçiren
Saraçoğlu son zamanlarda zatürre hastalığına yakalanmıĢ, bu hastalığın etkisiyle daha
da kötüleĢmiĢti. 27 Aralık 1953 tarihinde de Ġstanbul TeĢvikiye‟deki evinde vefat
etmiĢti.1317 Cenazesi askeri tören eĢliğinde evinden alınarak ġiĢli camiine getirilmiĢ,
cenazeye CumhurbaĢkanı namına Vali ve Belediye BaĢkanı, BaĢbakan adına
BaĢbakanlık müsteĢarı, CHP adına Ġsmet Ġnönü baĢta olmak üzere birçok partili
katılmıĢtı. Saraçoğlu‟nun naaĢı ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığına
defnedilirken mezarına ilk toprağı Ġsmet Ġnönü atmıĢtı.1318

4.8.EġĠ VE ÇOCUKLARI
12 Mayıs 1924 tarihinde, Osmanlı Devletinde Eğitim ve Bayındırlık Bakanlığı
görevinde bulunan Ahmet Zühtü PaĢa‟nın torunu Saadet Hanım ile evlenen1319
Saraçoğlu‟nun iki oğlu ve bir kızı vardı. EĢi Saadet Hanım ev hanımı olup Saraçoğlu
vefat ettikten sonra TeĢvikiye‟deki evinde oturmaya devam etmiĢ, 26 Mayıs 1980
tarihinde vefat etmiĢti. Saraçoğlu'nun büyük oğlu Hüseyin Aydın Saraçoğlu, 1950
yılında savcılık görevine baĢlamıĢ, görevini emekli olana kadar sürdürmüĢtü. 1 Nisan
2003 tarihinde vefat eden Hüseyin Aydın Bey‟in RüĢdü ve ġerife isminde iki çocuğu
olup ikisi de bankacı olmuĢtu. Hatta RüĢdü Saraçoğlu, Merkez Bankası baĢkanlığına
kadar yükselmiĢ, baĢkanlığı esnasında ġükrü Saraçoğlu‟nun ödeme planına bağladığı
Osmanlı Borç senetlerinin son taksitini ödemiĢti. Merkez Bankası baĢkanlığından sonra
1314
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etmeye baĢlamıĢtı. Sohbet esnasında yoldan geçen Saadet Hanımı görünce ondan çok etkilenmiĢ, bekâr olup
olmadığını sormuĢtu. Bekâr olduğunu öğrenince de Saadet Hanımı, babasından istemeye karar vermiĢti.
Saraçoğlu‟nun babası hayatta olmadığı için Saraçoğlu, Saadet Hanımı istemeye Ali Fethi Okyar birlikte gitmiĢti.
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da milletvekilliği, bakanlık ve finans yöneticiliği yapmıĢtı. Saraçoğlu‟nun küçük kızı
Fatma Evin, babasının ölümünden sonra özel bir Ģirkette çalıĢmaya baĢlamıĢtı. Güray
Zorlu ile yaptığı evlilikten Esra ve Beril isimli iki kız çocuğu dünyaya getiren Fatma
Evin Hanım 50 yaĢındayken 3 Eylül 1981'de vefat etmiĢti. Fatma Evin Hanım‟ın kızları
Esra ve Beril okullarını bitirdikten sonra ticarete atılmıĢlardı. Esra Hanım‟ın iĢ yaĢamı
devam ederken Beril Hanım birkaç yıl önce emekli olmuĢtur. Saraçoğlu‟nun diğer
çocuğu ve bugün hayatta olan Ahmet Yılmaz Saraçoğlu, Ankara Lisesini bitirdikten
sonra inĢaat mühendisliği okumak için 1950 yılında Amerika‟ya gitmiĢti. Buradaki
eğitimini tamamladıktan sonra yurda dönen Ahmet Yılmaz Bey çeĢitli inĢaat
Ģirketlerinde mühendislik ve yöneticilik yapmıĢ, 1960 yılında da evlenmiĢti. ġükrü ve
Tılsım ismini verdiği çocuklarından ġükrü Bey, Ġstanbul'da insan kaynakları üzerine
kurduğu iki Ģirketin iĢlerini yürütmekte, Tılsım Hanım diĢ hekimliğini yapmaktadır.
2000 yılında emekli olan Ahmet Yılmaz Bey bugün eĢi Ufuk Hanım'la birlikte
Kadıköy‟deki evinde yaĢamaktadır.1320
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Yılmaz Saraçoğlu ile Ġstanbul‟da 8 Ocak 2014 tarihinde yapılan görüĢme.
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SONUÇ
Tezimizde Ali Fethi Okyar, Ġsmet Ġnönü, Celal Bayar ve Refik Saydam
hükümetlerinde çeĢitli bakanlıklarda bulunan, 1942-1946 yılları arasında BaĢbakanlık
görevini yürüten, aldığı her görevi layıkıyla yapmaya uğraĢan ġükrü Saraçoğlu‟nun 67
yıllık hayatı ve siyasi faaliyetleri ayrıntılı olarak incelenmiĢtir.
Saraç Mehmet Efendi‟nin oğlu olarak Ġzmir‟de dünyaya gelen ġükrü
Saraçoğlu babasının mesleğini seçmek yerine okumayı tercih etmiĢtir. Eğitim hayatı
Osmanlı Devleti‟nin mevcut eğitimi daha modern ve çağdaĢ hale getirmek için uğraĢtığı
bir dönemde baĢlamıĢtır. Bu sayede ġükrü Saraçoğlu, gerek Ġbtidai Mektebinde gerekse
ÖdemiĢ RüĢtiyesinde çağdaĢ bir eğitim almıĢtır. ÖdemiĢ Kaymakamı Münir Bey‟in
Saraç Tevfik Bey‟i ikna etmesi sonucu Ġzmir Ġdadisi‟ne gitmiĢtir. Böylece hayatında
yeni bir sayfa açılmıĢtır. Münir Bey gibi bir kaymakam olmak istediği için Ġzmir
Ġdadisinden mezun olduktan sonra Mülkiye Mektebi sınavına girmiĢ, bu sınavı
kazanarak Mülkiye Mektebinde okumaya hak kazanmıĢtır. Mülkiye Mektebinden 1909
yılında mezun olduktan sonra, maiyet memuru (kaymakam stajyeri) olmak için
baĢvuruda bulunmuĢtur. Görev yeri olarak da Ġzmir Valiliğini tercih ederek hayatındaki
önemli kararlardan birini vermiĢtir. Çünkü Ġzmir‟de görev yaptığı yıllarda hem Ġzmir
Valisi Rahmi Bey ile hem de Ġttihat ve Terakki Ġzmir Katib-i Umumiliğinde bulunan
Mahmut Celal (Bayar) Bey ile dost olmuĢtur. Bu dostluklar ilerleyen dönemlerde ġükrü
Saraçoğlu‟nun yurt dıĢı tahsil hayatı ile siyasi hayatında lehine sonuçlar doğurmuĢtur.
1915-1919 yılları arasında Ġsviçre‟de kalan ġükrü Saraçoğlu, Ġzmir‟in
Yunanlılar tarafından iĢgal edildiğini öğrenince memlekete faydalı olmak için yurda
dönerek hayatında yeni bir sayfa açmıĢtır. Gönüllü olarak önce Mahmut Esat ile birlikte
daha sonra da Demirci Mehmet Efe‟nin yanında Kuvayı Milliye birlikleri ile düĢmana
karĢı mücadele etmiĢtir. Bu sırada Mebusan Meclisi seçimlerine katılarak Aydın
Vilayeti milletvekili seçilmiĢ, böylece siyasi hayatı baĢlamıĢtır. Ġtilaf Devletlerinin 16
Mart 1920 tarihinde Ġstanbul‟u iĢgal etmesi üzerine de KuĢadası‟na dönerek bölgede
düzenli ordu kurulana kadar düĢmana karĢı mücadelesine devam etmiĢtir.
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ġükrü

Saraçoğlu‟nun

hayatındaki

ikinci

önemli

geliĢme

1923

yılı

milletvekilliği seçimleri olmuĢtur. Mahmut Celal Bey‟in tavsiyesi üzerine Ġzmir‟den
milletvekili adayı olarak gösterilen ġükrü Saraçoğlu, 10 Temmuz 1923 tarihinde yapılan
seçimlerde Ġzmir milletvekili seçilmiĢtir. Böylece 1950 yılına kadar aralıksız olarak
sürdüreceği 27 yıllık milletvekilliği dönemi baĢlamıĢtır. Bu süre boyunca ġükrü
Saraçoğlu gerek çalıĢkanlığı, gerek sorunlara çözüm bulma kabiliyeti gerekse
dostlukları sayesinde çok önemli görevlerde bulunmuĢtur.
ġükrü Saraçoğlu, TBMM‟nin açılmasıyla birlikte mecliste etkin bir çalıĢma
yürütmüĢ, meclisteki tüm oturumlara elinden geldiği kadar katılmıĢ, bütçe görüĢmeleri
baĢta olmak üzere değiĢik konuları içeren kanunlar, kanun teklifleri ve atama kararları
gibi

birçok

konuda

görüĢ

bildirmiĢ,

pratik

çözüm

önerileri

sunmuĢtur.

Böylece çalıĢkanlığı ile herkesin dikkatini çeken ġükrü Saraçoğlu, 22 Kasım 1924
tarihinde Ali Fethi Bey‟in kurmuĢ olduğu hükümette Milli Eğitim Bakanlığı görevine
getirilmiĢtir. Bakanlığı sırasında da eğitim sistemini çağın gereklerine göre düzenleme,
okul sayısını arttırma, mesleki eğitime önem verme, öğretmenlerin daha iyi yetiĢmesini
sağlama gibi önemli çalıĢmalar yapmıĢtır. 3 Mart 1925 tarihinde hükümetin istifa etmesi
ile beraber bakanlıktan ayrılsa da TBMM‟deki çalıĢmalarına aynı duyarlılıkla devam
etmiĢtir. 24 Mayıs 1925 tarihinde Muhtelit (Karma) Mübadele Komisyonu baĢkanlığı
görevine getirilmiĢtir. Yaptığı çalıĢmalar sonucunda da Yunanistan ile 1 Aralık 1926
tarihinde Atina AntlaĢması imzalanmıĢ, mübadele dıĢında kalan Türkler ile Rumların
emlakları sorunu çözülmüĢtür.
1927 yılında

BaĢbakan Ġsmet

Ġnönü tarafından Maliye

Bakanlığına

getirilmiĢtir. 1927-1930 yılları arasında bu görevde kalan ġükrü Saraçoğlu, bakanlığı
esnasında Türkiye‟nin Dünya ekonomik krizinden en az Ģekilde etkilenmesi için
çalıĢmalar yapmıĢ, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu‟nu çıkarmıĢ, Bankalar
Konsorsiyumu ile Merkez Bankasının kurulmasını sağlamıĢtır. Sağlık nedenleri ile
bakanlıktan ayrılmıĢ fakat iyileĢtikten sonra hükümet tarafından 3 Mayıs 1931 tarihinde
Osmanlı Borçları konusunda Türkiye‟yi temsil etmekle görevlendirilmiĢtir. Borç
görüĢmelerine ara verildiği sırada ekonomik konularda temaslarda bulunmak üzere
Amerika'ya gönderilmiĢtir. Temasları sonucunda da pamuklu sanayinin kurulmasının ilk
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ciddi adımı sayılan raporunu hazırlamıĢ, bunu da hükümete sunarak pamuklu sanayinin
temelinin atılmasını sağlamıĢtır. 22 Nisan 1933 tarihinde Düyun-ı Umumiye Meclisi ile
yeni borçlar antlaĢmasını imzalayarak Türkiye‟nin Osmanlı Devletinden miras kalan
107.500.000 altın Türk liralık borcunu 8.500.000 altın Türk lirasına indirtmiĢtir.
ġükrü Saraçoğlu, 23 Mayıs 1933 tarihinde Adliye Bakanı‟nın istifa etmesi
üzerine BaĢbakan Ġsmet Ġnönü tarafından Adliye Bakanlığı‟na getirilmiĢtir. Bu göreve
getirilmesinde Osmanlı borç görüĢmelerinde sergilediği hukuki baĢarı etkili olmuĢtur.
1933-1938 yılları arasında Ġsmet Ġnönü ve Celal Bayar hükümetlerinde Adliye
Bakanlığı görevini yürüten ġükrü Saraçoğlu bu dönemde adli iĢlerin hızlı bir Ģekilde
sonuca bağlanması için uğraĢmıĢ, Hâkimler Kanunu‟nda değiĢiklik yaparak hâkimlerin
sürekli olarak kendilerini geliĢtireceği bir sistem kurmuĢtur. Ayrıca mâhkumları meslek
sahibi yaparak iyi bir vatandaĢ olmalarını sağlamak için iĢ esasına dayalı hapishanelerin
kurulmasını sağlamıĢtır.
Ġsmet Ġnönü‟nün CumhurbaĢkanı olması ġükrü Saraçoğlu‟nun hayatında yeni
bir dönem baĢlatmıĢtır. Çünkü Ġsmet Ġnönü tarafından önce DıĢiĢleri Bakanlığına,
BaĢbakan Refik Saydam‟ın vefat etmesi sonucunda da BaĢbakanlığa atanmıĢtır.
ġüphesiz bunda Ġsmet Ġnönü ile dostluğu ve onunla uyumlu çalıĢması da etkili olmuĢtur.
II.Dünya savaĢının yaklaĢtığı bir dönemde DıĢiĢleri Bakanı olan ġükrü
Saraçoğlu, Ġsmet Ġnönü ile birlikte Türkiye‟nin dıĢ politikasını yönlendirmiĢtir. Hatay‟ın
Anavatana katılmasını sürecini tamamlamıĢ, Türkiye‟nin II.Dünya savaĢına girmemesi
ve savaĢın Türk topraklarına sıçramaması için yoğun çaba harcamıĢtır. Bu arada ġükrü
Saraçoğlu, müttefik yanlısı olarak ön plana çıkmıĢtır. Bu nedenle Alman Hükümeti,
onun görevden alınması için yoğun çaba göstermiĢ ama baĢarılı olamamıĢtır. ġükrü
Saraçoğlu bir taraftan Ġngiltere ve Fransa ile Üçlü Ġttifak antlaĢmasını imzalarken bir
taraftan da Türk-Bulgar Saldırmazlık Paktı, Türk-Sovyet Saldırmazlık Deklarasyonu,
Türk-Alman Dostluk AntlaĢması gibi antlaĢmalar imzalayarak Türkiye‟nin savaĢ
esnasında uyguladığı denge politikasının mimarlarından biri olmuĢtur. Zaman zaman da
tüm tarafların onayını alarak Türkiye‟ye yakın adaların ve güney sınırında bazı
bölgelerin Türkiye verilmesi imkanını araĢtırmıĢ, bunun karĢılığında Türkiye‟nin savaĢa
dahil olması gerektiği söylenince bu konuda fazla ısrar etmemiĢtir.
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9 Temmuz 1942 tarihinde baĢbakan olduğunda bu milletin kendisini
beslediğini, okuttuğunu, yetiĢtirdiğini ve birçok iĢ vererek tecrübeli bir adam haline
getirdiğini, Ģimdi hizmet sırasının kendisine geçtiğini söyleyerek mütevazı bir tavır
sergilemiĢtir. BaĢbakanlığı döneminde dıĢ politikada Ġsmet Ġnönü ile birlikte uyum
içinde çalıĢmıĢtır. Ġç politikada ekonomik sıkıntılara çare bulmak için Varlık Vergisi
Kanunu ile Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu‟nu çıkartmıĢtır. Köylünün durumunu
iyileĢtirmek için Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu‟nun çıkarılmasını sağlamıĢtır.
Basının savaĢ döneminde hükümetin uyguladığı politikaları desteklemesini istemiĢtir.
Bu isteğe uymayanlara kapatma cezası verilmiĢtir. Hükümet programında okuduğu
„„Arkadaşlar, biz Türk'üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız.‟‟ sözleri Turancı
çevrelerinin büyük takdirini kazanmıĢtır. 1944 yılında hükümetin Turancılara karĢı
baĢlattığı tutuklamalar karĢısında Ġsmet Ġnönü ile ters düĢmemek için ses çıkarmamıĢtır.
Tüm bunların sonucunda da ġükrü Saraçoğlu, Varlık Vergisi yüzünden ırkçılık, Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu yüzünden komünistlik, Türkçülüğe yönelik sözleri yüzünden
faĢistlikle suçlanmıĢtır. Oysa ġükrü Saraçoğlu bunların hiçbiri değildir. O, ülkesinin ve
halkının menfaatlerini korumak için uğraĢan bir milliyetçi, Ģahsi menfaat peĢinde
koĢmayan dürüst bir siyasetçi olmuĢtur.
ġükrü Saraçoğlu, 21 Temmuz 1946 seçimlerinden sonra BaĢbakanlık
görevinden istifa ettikten sonra bir kenara çekilmemiĢtir. CHP Genel BaĢkan Vekili
olarak partinin en etkili ikinci adamı olma vasfını korumuĢtur. Genel BaĢkan Vekilliği
görevinden sonra CHP Meclis Grup BaĢkan Vekili olmuĢtur. 1948 yılında da, TBMM
BaĢkanı Ali Fuat Cebesoy‟un yeniden aday gösterilmesine rağmen TBMM BaĢkanı
olmuĢtur. Bu görevini de iki yıl boyunca sürdürmüĢtür.
14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimleri CHP‟nin kaybetmesiyle
beraber siyaseti bırakmıĢtır. Siyasete veda ettikten sonra da Demokrat Parti‟nin iktidar
olduğu bir zamanda seçim kaybetmiĢ bir CHP‟li olarak kulübün önünü tıkamamak ve
ayak bağı olmamak için 16 yıldır sürdürdüğü Fenerbahçe Kulüp BaĢkanlığından
ayrılmıĢtır. 1951 yılında Varlık Vergisi uygulamasının tartıĢıldığı bir dönemde: „„Varlık
vergisi eseri benimdir. O kadar benimdir ki bugün aynı mevkide, aynı mali şartlarda
karşılaşırsam, bir yenisini yapmakta tereddüt etmem.‟‟ diyerek Varlık Vergisi
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uygulamasını bir kez daha savunmuĢtur. Hastalığına rağmen fırsat buldukça
Fenerbahçe‟nin maçlarını izlemeye gitmiĢ, bunun için de saatlerce bilet kuyruğunda
beklemiĢ, stada girmek için sıraya girmiĢtir. Hastalığının giderek artması sonucunda 27
Aralık 1953 tarihinde kiracı olarak oturduğu evde hayata gözlerini yummuĢtur.
Bunların dıĢında ġükrü Saraçoğlu tüm siyasi hayatı boyunca aile fertlerine
ayrıcalık yapmayan bir politikacı olmuĢtur. Örneğin Fenerbahçe Kulüp BaĢkanı
olmasına rağmen çocuklarının ve akrabalarının bilet almadan maçları izlemesine izin
vermemiĢtir. Oğlu Aydın Saraçoğlu‟nu Hukuk Fakültesinin son sınıfında 3 puan vererek
bütünlemeye bırakan, fakülte dekanının ısrarına rağmen verdiği notu yükseltmeyen
hukuk profesörünü tebrik etmiĢtir. Diğer oğlu Yılmaz Saraçoğlu‟nun lise bitirme
sınavında matematik hocasından kaynaklanan hatadan dolayı düĢük not alması
karĢısında yanlıĢ anlaĢılır diye itiraz dilekçesi vermemiĢ, böylece Yılmaz Saraçoğlu
üniversiteye bir yıl geç gitmiĢtir. Açıkçası ġükrü Saraçoğlu, yaĢamıyla ve yaptıklarıyla
örnek bir politikacı olarak karĢımıza çıkmıĢtır.
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s.155.)
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Resim 11: EĢi Saadet Saraçoğlu ile birlikte (1935)

Resim 12: EĢi ve çocukları ile birlikte (1935)
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Resim 13: Mustafa
manevralarında (1937)

Kemal

ile

birlikte

Trakya

Resim 14: DıĢiĢleri Bakanlığı döneminde ( 1939)
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Resim 15: Balkan Antantı toplantısında ( 1940 )

Resim 16: Toplantı sonucu varılan anlaĢma ile kadehler
kaldırılıyor. (1940)
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Resim 17: BaĢbakan Refik Saydam ile birlikte

Resim 18: DıĢiĢleri Bakanlığı yılları

291

Resim 19: Balkan Devletleri DıĢiĢleri Bakanları toplantısında

Resim 20: Time Dergisi kapak sayfasında ( 1943)
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Resim 21: BaĢbakanlık yılları

Resim 22: CumhurbaĢkanı Ġsmet Ġnönü ile satranç
karĢılaĢması
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Resim 23: Zigana Geçidinde eĢi ile birlikte

Resim 24: Hasanoğlan Köy Enstitüsü‟nü ziyareti (1944)
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Resim 25: Fenerbahçeli futbolcular ile tokalaĢırken

Resim 26: EĢi ile birlikte güreĢ maçlarını izlerken
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Resim 27: ÖdemiĢ‟in Gölcük Yaylasında eĢi ile beraber

Resim 28: Gölcük yaylasında köy çocukları ile beraber
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Resim 29: ÖdemiĢ tren istasyonunda zeybek oynarken

Resim 30: Saraçoğlu‟nun cenaze töreni (1953)
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EK 10: TIME Dergisinde 12 Temmuz 1943 Tarihinde Yer Alan ġükrü Saraçoğlu
Hakkındaki Yazının Türkçe Metni.
Tercih
SavaĢın bu aĢamasında Türkiye'nin önemi coğrafidir. Anadolu'nun
engebeli platosu, yolları ve demiryolları açısından donanımı yetersiz olmasına
rağmen, Orta Doğu ile Avrupa'nın en korumasız noktası olan Balkanlar arasında
bir köprü oluĢturmaktadır. Türkiye'nin güneyindeki ve güneydoğusundaki adalar
Yunanistan'a yönelik bir saldırı karĢısında atlama taĢlarıdır. Orta Doğuda ise,
köprünün ve atlama taĢlarının dıĢında, Müttefik ordular büyümektedir. YaklaĢık
dört yıldır katı bir tarafsızlık politikası Türkiye'nin taraflarca köprü olarak
kullanılmasını önlemiĢtir. Ancak, Ģu anda Türkiye, coğrafi yerleĢimi nedeniyle tarafsızlığını koruyarak ya da bırakarak- Müttefiklerin savunma stratejilerine
yardım edebilir ya da önleyebilir.
Türk CumhurbaĢkanı Ġsmet Ġnönü, BaĢbakanı ġükrü Saraçoğlu ve
DıĢiĢleri Bakanı Numan Menemencioğlu Türkiye'yi çökmüĢ bir imparatorluğun
yıkıntılarından yaratan kurucusundan bir politika edinmiĢlerdir. Bu politika; asla
yabancı kuvvetlerinin engellemelerine mahal vermemektir. Büyük Kemal Atatürk
bunu modern Türkiye'nin uluslararası iliĢkilerine bir temel taĢı olarak
yerleĢtirmiĢtir. Kendisi henüz hayattayken, zaman bunu değiĢikliğe uğratmıĢtır:
Türkiye'nin bozuk ekonomisini düzeltmek için bazı dıĢ borçlar almak zorunda
kalmıĢtır. SavaĢ bunu Kemal Atatürk'ün ölümünden sonraya da taĢımıĢtır:
batısında, kuzeyinde ve güneyindeki mücadeleler nedeniyle Türkiye bazı
taahhütler getiren savaĢan güçlerle geçici bir görüĢ birliğine varmak zorunda
kalmıĢtır. Ancak, Türkiye'nin politikasını Ģu ana kadar formüle eden üç kiĢi akılcı
bir Ģekilde ele almıĢlardır. Yaptıkları anlaĢmaların hiçbiri kendilerini bir tarafa ya
da diğerine kesin olarak bağımlı kılmamıĢtır. ġu ana kadar tarafsızlıkları
bozulmamıĢtır.
Esnek Duvar
Tarafsızlık savunma için sert bir duvar değildir; esnektir. Alanlar
arasındaki geçidi tarafsız bir güç tuttuğu zaman, esneklik artar. Giderek
tarafsızlık, bir gücün diğeri üstünde etkisiyle doğru zamanda doğru güce santim
santim yer vermeyi kapsar. Tarafsızlığın sözlük tanımındaki; "dostluk", "ittifak",
"yardım" ve daha birçok benzeri kelimenin dikkatli analizini gerektirir, ta ki
sözlük anlamı tükenene kadar. Türkiye'nin pozisyonundaki bir ulus için, sözlük
anlamındaki en çok endiĢeyle ve dikkatle incelenmesi gereken son kelime
savaĢtır.
SavaĢtan korunmak Ģu ana kadar göreceli olarak kolay olmuĢtur.
Almanya saldırıya geçtiğinde, savaĢ daima basit bir müzakere konusu olmuĢtur;
savaĢ ya da yeni düzen de yer al. Ancak, müttefik kuvvetlerin koruduğu Türkiye
köprüsü ile müzakere konusu değiĢmiĢtir. Müttefikler Almanya'nın asla sahip
olmadığı bir Ģeyi ellerinde tutmaktadırlar; Avrupa'nın kesin ve tam zaferi ile
Kıtanın siyasal yapısının yeniden inĢa edilmesi ümidi. Bu da Türklerin, Kemal
Atatürk'ün uğruna mücadele ettiği her Ģeyin konsolidasyonu anlamına gelebilirdi;
Balkanlarda ve Orta Doğuda güçlü bir pozisyon ve Türkiye'ye gelecekteki
muhtemel saldırılara karĢı daha fazla korunma sağlayacak bazı bölgesel kazançlar.
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YaklaĢık dört yıl boyunca tarafsızlığı korumak Türklere de Müttefiklere
de yararlı olmuĢtur. Müttefik orduların yolunu kesmekle tehdit ettiğine göre,
yeniden bir tercih yapılmalıdır. Tercih yapıldığında muhtemelen ġükrü Saraçoğlu
bunu dünyaya sunacaktır. Emekli olmak üzere olan Türkiye'nin tartıĢmasız lideri,
çetin CumhurbaĢkanı ismet Ġnönü ile parlak ama kronik bir hastalığı olan DıĢiĢleri
Bakanı Numan Menemencioğlu arasında bir yerde duran Saracoğlu diğer ulusların
devlet adamlarının karĢısına çıkmaktadır.
Liderlerin adamı Saraçoğlu Atatürk'ün baĢlangıçtan beri iĢbirlikçisi olup
Türkiye'de üst düzey görevde kalan sayılı birkaç kiĢiden biridir (bir diğeri de
Silahlı Kuvvetler Komutanı MareĢal Fevzi Çakmak'tır). Kemal Atatürk'ün
kurduğu ilk hükümette Milli Eğitim Bakanı olarak görev almıĢtır. O zamandan
beri hiç politikanın dıĢında kalmamıĢtır. Kemal Atatürk'ün 1938 Kasımında
ölümüne kadar bakanlıklarda baĢarılı bir yeri olmuĢtur. CumhurbaĢkanı Ġsmet
Ġnönü tarafından kurulan ilk hükümette de DıĢ iĢleri Bakanı olarak görev almıĢtır.
I. Dünya SavaĢı baĢladığında Türkiye'nin güvendiği tarafsızlığın çok
yönlü yapısını oluĢturmak görevi ona verilmiĢtir. Tarafsızlığın temel taĢları Fransa
ve Ġngiltere ile ittifak oluĢturmak, Almanya ile dostluk ve saldırmazlık anlaĢması
yapmak ve Sovyet Rusya ile dikkatli ama sürekliliği olan bir dostluk oluĢturmaktı.
1942 yılında Saraçoğlu BaĢbakan oldu. DıĢiĢleri Bakanlığı'na Türkiye'nin
kaderini tayin eden üçlünün en zeki ve kararlı üyesi olan ve yalnızca ulusa en iyi
hizmeti verecek tek politikayı izleyen yetenekli Numan Menemencioğlu getirildi.
Bu değiĢiklikle, dıĢiĢlerinin doğrudan kontrolü Saraçoğlu'nun elinden çıkmıĢ oldu,
ancak Türkiye'nin uluslararası iliĢkilerini onun temel prensipleri oluĢturmuĢ oldu.
Daha Çok Amerikalı Gibi
Türkiye'nin savaĢ ve barıĢ arasındaki hassas dengeyi dört yıla yakın bir
süre boyunca korumuĢ olmasında ġükrü Saraçoğlu'nun karakterinin önemli bir
yeri vardır. Mihver yanlısı olmakla itham edilmiĢtir ancak, sevdikleri,
sevmedikleri, zaafları ve dostlukları bir ipucu verebilir, müttefiklerin kazandığını
görmek istediğine Ģüphe yoktur. Bir siyaset adamı olarak Saraçoğlu, ABD'nin sert
ve karmaĢık siyasi arenası için kendisine kolayca bir yer bulabilirdi. Amerika'yı,
Amerikalıları ve Amerikan otomobillerini, sigaralarını, mimarisini, filmlerini,
endüstrisini ve hükümetini sevmektedir. Spora gönül vermiĢtir ve Türk futbolunun
destekleyicisidir. Birçok Avrupalı devlet adamının aksine ulaĢılabilir, samimi,
sevecen ve açıktır. Türkiye'de küçük, resmi olmayan yemeklerde yer alan samimi
politikadan hoĢlanır. Ankara'da uzun yıllar kalmıĢ olan bir Amerikalı diplomat bir
gün kendisinden "Avrupa hükümetlerindeki herkesten daha çok bir Amerikalı
politikacıya benzer." diye söz etmiĢtir.
Orta boylunun biraz altındaki, yapılı, 55 yaĢındaki, hızlı hareket eden,
güçlü, direkt bakıĢ kahverengi gözlü, toplu esmer yüzünde kır bıyığı ve kır saçları
olan Türkiye BaĢbakanı kemik çerçeveli gözlük kullanmaktadır. Eğlenceyi sever
ve eğlenir, ulusal içkileri olan rakıdan iyi bir Ġskoç viskisine kadar çeĢitli içkiler
içer, ancak gençliğine oranla Ģimdi daha az içmektedir. Hala dost ortamlarında
hareketlidir, parmakların Ģıklatıldığı, ayakların yere vurulduğu bir Ġzmir halk
dansı olan ve doğduğu köyde öğrendiği sarı zeybeği oynama üzere sık sık piste
çıkar. Ankara'da Çankaya tepesindeki modem ve rahat resmi ikametgahında, eĢi
ve ikisi erkek biri kız üç çocuğu ile yaĢamaktadır. 20 yıllık evlidir.
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Diplomatik ĠliĢkiler
Saracoğlu yabancı diplomatlarla iliĢkilerinde günlük resmi görüĢmelerin
çok ötesine gitmeyi sever. Bir diplomat olarak muhtemelen Türk BaĢbakanı'na en
yakın kiĢi olan ABD Büyükelçisi Lawrence Steinhardt, onunla konferans
masalarında da en iyi anlaĢan kiĢidir. Ġkisi, 1939 yılında o zaman DıĢiĢleri Bakanı
olan Saraçoğlu üç hafta boyunca Rusya-Türkiye anlaĢmasının görüĢmelerini
yapmaya çalıĢırken Kremlin' in bekleme odalarında arkadaĢ olmuĢlardır. O
zamanlar Moskova Büyükelçisi olan Steinhardt sık sık, BaĢbakanın kurnaz ve
ciddi bir oyun sergilediği briç partileri düzenlemekteydi. Son haftada Saraçoğlu
ABD temsilcisine; "Büyükelçinizin kafasında zayıf olan hiçbir nokta yok"
demiĢtir.
Saraçoğlu ile yakın iliĢki içinde olan bir baĢkası da Ġngiltere'nin Ankara
Büyükelçisi Knatchbull-Hugessen'dir. Ġkisi sık sık Ankara'nın BaĢbakanı iyi
tanıyan gece kulüplerinde birlikte görülmüĢlerdir. BaĢkentin içki ve dans
yerlerinin kolay dostluk kurulan ortamlarında, Türkiye'nin Ġngiltere ile olan
iliĢkileri baĢka hiçbir yabancı güç ile kurulamayacak bir samimiyet oluĢturmuĢtur.
Sovyet Büyükelçisi Sergei Vinogradov ile Saraçoğlu'nun iliĢkileri iyi ve
düzgün bir siyasi tabanda yürümekte ve zaman zaman oynanan satrançla kiĢisel
dostluğa dönüĢmektedir. Aralarındaki skor, iki yıl oynadıktan sonra RusyaTürkiye iliĢkilerinin o andaki durumu gibi hala eĢittir. Alman Franz Von Papen ile
BaĢbakan arasındaki iliĢki titiz bir dürüstlüktedir ancak kiĢisel değildir.
BaĢbakan olduğundan beri Saraçoğlu eskiye oranla daha az diplomatla
görüĢmektedir, ancak onları en sıkıntılı konulan görüĢmek üzere, Türk mimari
stilini koruyan, saçaklı damı ve hoĢ turkuaz ve kırmızı cepheli ile Ankara'nın
nadide süper-modern yapılarından birindeki büyük, rahat ofisinde kabul
etmektedir. GörüĢmeler genellikle dostça, açık ve BaĢbakanın güleç yüzü ve
Ģakacı tavrıyla rahat geçmektedir. KonuĢmalarda kelime oyunlarını sever, ancak
Ģakaları altında kararlılık yatmaktadır. Fransızca onun tek bildiği yabancı dildir,
ancak 12 yıl kadar önce ABD de yalnız Ġngilizce konuĢan kiĢilerle kullandığı bir
Amerikan deyiĢini kendine mal etmiĢtir; "And How" (Ve Nasıl)
Sertlik Gerekebilir
BaĢbakanın yumuĢak nezaketi Ģimdiye kadar Müttefiklerle iliĢkilerini iyi
tutmasını sağlamıĢtır, ancak gelecekte sertlik gerekebilir. Türkiye'nin tarafsızlıkta
bazı kozları vardır. Berlin'den baskılar geldiğinde Almanya'ya krom (Almanya'nın
açığını kapatmaya yetecek kadar) önermiĢtir. ABD ve Ġngiltere'ye de krom
önermiĢtir (Ģu anda ABD, Almanya'nın almadığı bütün kromu almaktadır).
Türkiye haklı olarak tarafsızlığının, doğu Akdeniz‟e ulaĢtığında, Ġngiltere
kanadını koruduğunu iddia etmektedir. Hitler iĢgale kalkıĢtığı takdirde,
Almanya'ya, engebeli bir ülkede, iletiĢimden hemen hemen yoksun sağlam bir
karĢı koyma gösterebilirdi. Bugün Müttefikler için savaĢ kozları vardır; mekanize
eğitimleri ve ekipmanları eksik olmasına rağmen, nitelikli 1.500.000 asker; ve en
önemlisi, Müttefik ordular karadan gitmek istedikleri takdirde, Türkiye üzerinden
bir geçit, deniz harekatı halinde de deniz ve adadan takviye.
Ancak Türkiye Müttefiklerin isteklerine karĢı tarafsızlığı seçmelidir,
Saraçoğlu özündeki tüm sertliğe gerek duyacaktır, çünkü Müttefiklerin de kozları
vardır: Türkiye üzerinden bir rota çizmek pahalı olacaktır, ancak Türkiye'nin barıĢ
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masasından tecrit edilmesi de Türkler için bir darbe olacaktır. Türkiye'nin toprak
kazanmak istemesine karĢı protestolara rağmen, On iki Adalarda ve Çanakkale
Boğazının batısında toprak edinmek de Türkiye için bir ödül olacaktır. Türkiye'ye
Toprak-Kiralama yardımlarının kesilmesi, (Ġngiltere'nin zararına almakta olduğu)
Türk ihraç mallarının satın alımının kısıtlanması Türkiye'nin istikrarsız
ekonomisine ölümcül bir darbe vurabilir.
Bu arada Almanya, Müttefik tarafa karĢı Türk ticaretinin ve Türk
politikasının yavaĢça hareketlenmesiyle canlandırılabilecek teklifler yaparak,
Müttefiklerin kozlarını dengeleyecek durum yaratabilir.
SavaĢ Sonrası Sigortası
Müttefiklerin oynayabilecekleri en güçlü koz muhtemelen Türkiye'nin
Sovyet Rusya'ya karĢısı savaĢ sonrası etkilerini yeniden teçhiz etmek olacaktır.
Saraçoğlu'nun Türkiye'nin Rusya ile yeniden yakınlaĢmasını sağlamlaĢtırmak
olarak açıkladığı „„en ileri anlaĢmalar serisi‟‟ ne karĢılık, Rusya'nın savaĢ sonrası
amaçları Türkiye'nin en büyük korkusu olmaya devam etmektedir. Rusya'nın
güney denizlere tek çıkıĢı olan Boğazların kontrolü yıllardır iki ülke arasında
nazik bir konu olmuĢtur; bugün Türkiye'nin kontrolünde olması 1936 yılında
imzalanan Montrö AnlaĢmasına dayanmaktadır.
Hükümetin komünizmden korkusu Türkiye'nin kuĢkularını baĢka bir
Ģekilde arttırmaktadır. Modem Türkiye keskin totaliter hatlarla düzenlenmiĢtir ve
devrimin bir ürünüdür; 20 yıllık bir varlık bunun henüz tam olarak yerleĢmesine
yeterli değildir. Kemal Atatürk'ün batılılaĢma programı bunu ortaçağ kabuğundan
çıkarmıĢtır, ancak ekonomik ve finansal olarak sağlıklı olmaktan hala çok uzaktır,
savaĢ zamanı zorlukları da gizli enflasyonu hızlandırmıĢtır.
BarıĢ masasındaki güçlü bir ses, bu nedenle, Türkiye'nin liderleri
tarafından hayati olarak değerlendirilmiĢtir. Batı Trakya'da toprak kazanmak
Türkiye'nin Boğazları korumasını daha da arttıracaktır. Ġngiltere ve ABD ile
savaĢta ortak paylaĢımla kurulmuĢ hava donanımlı müttefikler Türkiye'nin
gelecekteki
korunmasına da devam
edeceklerdir. Türkiye'nin
de
gerçekleĢtirilmesini istediği kendi savaĢ sonrası planları vardır: Güneydoğu
Avrupa devletlerini, Türkiye'ye savunmada yardımcı olacak politik bir ünite
olarak birleĢtiren hayati ve aktif bir Balkan politikası. Ġran, Irak ve Afganistan gibi
ülkelerden oluĢan Orta Doğu Devletler Birliği. Ġngiltere ve Rusya aralarında bu
planları bozabilirler. Bir Balkan birliği fikri Türkler için endiĢe vericidir; onları
Balkan topraklarının dıĢında bırakabilecek bir Balkan birliği Ankara'nın alarma
geçmesine neden olur. SavaĢ cephelerine bu kadar yakınken, Türkiye'nin liderleri
tarafsızlığın yeterli olmadığını dikkate alabilirler, barıĢ masasında yalnızca silahlı
dostluk bazında otoritelerini ortaya koyarak konuĢabilirler.
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SARAÇOĞLU KRONOLOJOSĠ

1 Temmuz 1886

: Ġzmir‟de doğdu.

1896

: Ġbtidai Mektebinde eğitime baĢladı.

1899

: ÖdemiĢ RüĢtiyesine gitti.

1902

: Ġzmir Ġdadisine gitti.

1906

: Mülkiye Mektebi‟ne gitti.

9 Eylül 1909

: Maiyet memuru (kaymakam stajyeri) olarak göreve baĢladı.

1910

: Ġzmir Sultanisinde Matematik öğretmenliği yapmaya baĢladı

1911

: Ġzmir Ġttihat ve Terakki Ġdadisinde Müdürlük yapmaya baĢladı.

1911

: Darülirfan Mektebinde öğretmenlik yapmaya baĢladı.

1914

: Tahsilini ilerletmek için Belçika‟ya gitti.

1914

: I.Dünya savaĢı çıkınca yurda döndü.

1915

: Tahsilini ilerletmek için Cenevre Üniversitesine kayıt yaptırdı.

1919

: Milli Mücadele‟ye katılmak için yurda döndü.

1919

: Son Osmanlı Mebusan Meclisi‟ne milletvekili seçildi.

Nisan 1920

: Ġstanbul‟un iĢgali üzerine KuĢadası‟na döndü.

1923

: ÖdemiĢ Belediye BaĢkanı seçildi.

10 Temmuz 1923

: II.Dönem seçimlerinde Ġzmir milletvekili seçildi.

22 Kasım 1924

: Milli Eğitim Bakanı oldu.

24 Mayıs 1925

: Muhtelit Mübadele Komisyon BaĢkanlığı görevine getirildi.

1 Eylül 1927

: III.Dönem seçimlerinde yeniden Ġzmir milletvekili seçildi

1 Kasım 1927

: Birinci Maliye Bakanlığı dönemi baĢladı.

27 Eylül 1930

: Ġkinci Maliye Bakanlığı dönemi baĢladı.

24 Nisan 1931

: IV.Dönem seçimlerinde yeniden Ġzmir milletvekili seçildi.
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3 Mayıs 1931

: Osmanlı Borçları Komisyon BaĢkanlığı görevine getirildi.

8 Ekim 1931

: Ekonomik konularda temasta bulunmak üzere Amerika‟ya gitti.

22 Nisan 1933

: Osmanlıdan kalan borçlar meselesini çözüme kavuĢturdu.

23 Mayıs 1933

: Birinci Adliye Bakanlığı görevi baĢladı.

16 Mart 1934

: Fenerbahçe Spor Kulübü baĢkanı oldu.

8 ġubat 1935

: V.Dönem seçimlerinde yeniden Ġzmir milletvekili seçildi.

1 Mart 1935

: Ġkinci Adliye Bakanlığı görevi baĢladı.

25 Ekim 1937

: Üçüncü Adliye Bakanlığı görevi baĢladı.

11 Kasım 1938

: Birinci DıĢiĢleri Bakanlığı görevi baĢladı.

25 Ocak 1939

: Ġkinci DıĢiĢleri Bakanlığı görevi baĢladı.

26 Mart 1939

: VI.Dönem seçimlerinde yeniden Ġzmir milletvekili seçildi.

3 Nisan 1939

: Üçüncü DıĢiĢleri Bakanlığı görevi baĢladı.

9 Temmuz 1942

: Dördüncü DıĢiĢleri Bakanlığı görevi baĢladı.

9 Temmuz 1942

: Birinci BaĢbakanlık dönemi baĢladı.

28 ġubat 1943

: VII.Dönem seçimlerinde yeniden Ġzmir milletvekili seçildi.

9 Mart 1943

: Ġkinci BaĢbakanlık dönemi baĢladı.

15 Haziran 1944

: DıĢiĢleri Bakanlığını vekaleten yürütmeye baĢladı.

21 Temmuz 1946

: VIII.Dönem seçimlerinde yeniden Ġzmir milletvekili seçildi.

5 Ağustos 1946

: BaĢbakanlıktan ayrıldı.

16 Aralık 1947

: CHP Meclis Grup BaĢkan Vekili seçildi.

1 Kasım 1948

: Birinci TBMM BaĢkanlığı dönemi baĢladı.

1 Kasım 1949

: Ġkinci TBMM BaĢkanlığı dönemi baĢladı.

14 Mayıs 1950

: Siyasi hayata veda etti.

27 Aralık 1953

: Ġstanbul‟da vefat etti.
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ÖZGEÇMĠġ

1980 yılında Yozgat‟ta doğdu. 1988 yılında Ġstanbul‟a geldi. Ġlköğretimini
Necatibey Ġlköğretim Okulunda, lise öğretimini ise Nevzat Ayaz Lisesi (Yabancı Dil
Ağırlıklı) ‟nde tamamladı. 1999 yılında girdiği Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Tarih bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Bölümüne kayıt oldu. 2005
yılında tezsiz yüksek lisans eğitimini bitirerek Marmara Üniversitesi, Türkiyat
AraĢtırmaları Enstitüsü, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Ana Bilim Dalında Yüksek
Lisans çalıĢmasına baĢladı. 2007 yılında „„ Milli Mücadele Döneminde Yozgat ‟‟ adlı
tezi vererek yüksek lisans çalıĢmasını tamamladı. Aynı yıl Türkiyat AraĢtırmaları
Enstitüsü, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Ana Bilim Dalında doktoraya baĢladı.
Doktora eğitiminde; Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU‟nun danıĢmanlığında „„ ġükrü
Saraçoğlu‟nun Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri (1886-1953) ‟‟ konulu tezi çalıĢtı. Evli ve
bir kız çocuğu olan Gürbüz ARSLAN özel bir eğitim kurumunda yöneticilik
yapmaktadır.
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