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0.SUNUŞ 

0.0.ÖNSÖZ 

           Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde yer alan, ilk B.M.M’de göreve başlayıp 1954’e 

kadar seçilebilmeyi başarmış, imparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecine katkılar yapmış 

önemli bir simadır Hasan Hüsnü SAKA. 

           Tarihin tanığı olması yanında bizzat tarih yapanların arasına adını yazdırarak Lozan 

Konferansında III.Delegelik, Milli Mücadele yıllarında bakanlık, İş Bankası’nın 

kuruluşunda etkin bir rol, üniversitede öğretim görevliliği, San Francisco Konferansı’nda 

Dışişleri Bakanlığı,demokrasiye geçiş sürecinde başbakanlık gibi sıfatları taşıması da ona 

ayrı bir önem kazandırmaktadır. 

           Saka’nın Sorbonne mezunu olması, ailesinden, sağlam bir kültür alması, 

çevresindeki insanların defterler tutmuş olması bize onun da önemli olaylara dair notlar 

tuttuğunu düşündürdü. Ne var ki ne akrabalarıyla yapılan görüşmelerde, ne 

akademisyenlerle ve ne de yerel tarihçilerle yaptığımız görüşmelerde hatıra izine 

rastlayabildik. 

           Saka ailesinin son ferdi Can Saka’nın da yurt dışında yaşıyor olması bilgi almamızı 

engelledi. 

           Yaptığımız bu çalışmanın amacı Saka’nın 20.yüzyılın ilk yarım asrındaki rolünü 

ele almaktı.2000 yılında başlayıp çeşitli nedenlerle ertelemek zorunda kaldığımız 

çalışmayı bitirmek farklı bir mutluluk kaynağı. Saka hakkında daha fazla bilgiyi, varsa 

notları bulunduğu zaman elde edeceğimiz muhakkak. 

           Tezin hazırlanmasında özellikle son yıl desteklerini esirgemeyen, yaptığı olumlu 

rehberlikle çalışma azmimi artıran Sayın Yrd. Doç. Dr. Yaşar Semiz’e, eşim Asuman’a 

müteşekkirim. Bunun yanında TBMM Mikrofilm Dairesinin kibar ve güler yüzlü 

çalışanlarına, Cumhuriyet Arşiv Dairesi’ne, Trabzon İl Halk Kütüphanesi ve Selçuk 

Üniversitesi Merkez Kütüphanesi personeline de teşekkür ederim. Bu konu da çalışma 

yapan ve bu çalışmada iletişimde bulunduğumuz Sayın Semra Bilgin’e de teşekkür 

borçluyum. 

                                                                                                                 Konya, Mayıs 2006 
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           0.2.ÖZET 

           1885 yılında Trabzon-Akçaabat’ta dünyaya gelen Hasan Hüsnü Saka Meşrutiyet 

Döneminde Avrupa’ya gönderilen ilk öğrenci kafilesinde yer aldı. Sorbonne’da maliye ve 

iktisat üzerine eğitimini tamamladı(1912).1912-1919 arasında çeşitli devlet kademelerinde 

görev yaptı .Son Osmanlı Mebussan Meclisi’ne Trabzon mebusu olarak girdi ve bu 

görevini seçilmek suretiyle 1954’e kadar sürdürdü.Son Mecliste Felah-ı Vatan grubu 

içinde yer aldı.TBMM’de Milli Mücadele yıllarında Maliye Vekilliği yaptı.Bu uzmanlığı 

onun Lozan Heyeti’ne III.Delege olarak katılmasını sağladı. 

           İnönü Hükümetleri’nde İktisat, Ticaret ve Maliye Vekillikleri yaptı. İş Bankası’nın 

kuruluşunda Celal (Bayar) Bey ile birlikte aktif rol aldı. Aynı yıllarda (1925-1941) Hukuk 

Mektebi’nde (Ankara)Maliye ve Siyasal Bilgiler Bölümü’nde profesörlük yaptı.Bu 

görevini hükümetin 30 Eylül 1941 tarihli milletvekilliği ile profesörlüğün bir arada 

yürütülemeyeceğine dair kararına kadar sürdürdü. 

           Çeşitli defalar TBMM Başkanvekilliği ve CHP Başkanvekilliği yaptı. Saraçoğlu ve 

Peker hükümetlerinde Dışişleri Bakanlığında bulundu. Bu dönemde Amerika merkezli 

yeni oluşumda,San Francisco Konferansı’nda (1945) Türkiye adına BM Anayasası’na 

imza attı. 

           Artan demokratikleşme çabaları arasında ılımlı ve kibar tavırlarıyla İsmet 

İnönü’den kabine kurma görevini aldı ve 2 kez kabine kurarak başbakanlık yaptı(Eylül 

1947-Ocak 1949). Hem partisinden hem de muhalefetten eleştiri aldı. 

           İki defa evlendi. İkinci eşi Melahat Hanım Ankaralı bir aileden geliyordu. Özellikle 

Dışişleri Bakanlığı döneminde davetlerde Melahat Hanım başarılıydı. 

           Oğullarından Bekir Sami Bey İstanbul’da yaşadı ve orada vefat etti. Can Saka ise 

yurt dışında (Belçika) yaşıyor. 

           Bu çalışmada daha çok siyasi hayatı üzerinde durduğumuz Saka, uzun yıllar 

milletvekilliği yapmış olmasından dolayı özel hayatı politik yaşamından fazla ayrılmadı. 

           1954 seçimlerinde kaybettikten sonra gençlerle yaptığı sohbetlerle tanındı.29 

Temmuz 1960’ta vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. 
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SUMMARY 
            
              Hasan Hüsnü Saka, who was born in Akçaabat/Trabzon in 1885,took part in 
the first student company sent to Europe in Meşrutiyet (constitutional goverment) 
Period.He complated his education on economy and finance in Sorbonne (1912).He 
worked in various national jobs between the years of 1912 and 1919.He was elected as 
Trabzon deputy in the last Otoman Mebusan Assembly,and this period lasted till 
1954.He was one of the participants of Felah-ı Vatan Group in the last Assembly. He 
worked as Finance Minester in TBMM in the national struggle years. This experiance 
made him the third delegate who managed to take part in Lausanne  Delegation. 
               During the İnönü Goverment he worked as Economy, Trade and Finance 
Minester. He was actively involved in the foundation of İş Bank with Celal Bayar.In the 
same years (1925-1941) he was the professor of Finance and Political Education 
Department in Law Department.This occupation lasted till the decision of the 
goverment that he couldn’nt handle the two jobs,being a professor and being a 
participant of 30th September 1941 in the same time. 
               In many times he work on TBMM(Grand National Asembly) chairman attorny 
and CHP chairman attorny. During the Saraçoğlu and Peker Goverment years he was 
involved in Foreign Affairs Ministry.During this period he signed United Nations(UN) 
Constitution  for the sake of Turkey in San Francisco Conference in 1945 and this 
corporation was American centered. 
                Among the increasiry  democratical attemps with his polite and confident 
behaiovurs he took the responsibilty of founding the cabinet from İsmet İnönü. 
Meanwhile he founded the goverment two times and became Prime Ministry 
(September 1947-January 1949).Both the participants of his party and the other sides 
criticized him. 
                He got married two times.His second wife Mrs.Melahat came from a family 
who belonged to Ankara.Mrs.Melahat was really succesful in the parties especially in 
Foreign Affairs Ministry period. 
                Mr. Bekir Sami who was one of his sons lived in Istanbul  and died in the 
same place. The other son Can Saka lives abroad in Belgium. 
                Hasan Saka couldn’t elect as deputy in 1954 election and during six years 
(1954-1960) he visited Trabzon to  make coversation with the young people.He died at 
his house in İstanbul in 29 July 1960 because of his illness. 
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0.3.KISALTMALAR 
age.     :Adı geçen eser. 

a.g.m     .Adı geçen makale 

B.C.A    :Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 

Bkz        :Bakınız 

C            :Cilt 

CDTA    :Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 

CHP       :Cumhuriyet Halk Partisi 

D            :Dönem 

DP          :Demokrat Parti 

HSA        :Hasan Saka’ya Armağan 

s              :sayfa 

TBMM    :Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TD          :Tutanak Dergisi 

TDÜA    :Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi 

TPT        :Türk Parlamento Tarihi 

vb.           :ve benzeri 

vd.           :ve diğerleri 

ZC           :Zabıt Ceridesi 
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0.4. Hazırlanış Yöntemi ve Kaynak İncelemesi 

Çalışmamızda ilk olarak Hasan Saka’nın Meclis'te yaptığı konuşmalar derlendi 

ve incelendi. Daha sonra dönemin ünlü kişilerinin anıları ele alındı ve bu çalışmada 

önemli aşamalardan biri oldu. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nden önemli belge ve 

yazışmalara ulaşıldı. 

Teze başladığımız  yıllarda henüz bu konuda bir çalışma yoktu. Ancak ilerleyen 

yıllarda iki çalışma yapıldı: Birincisi Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nde Sadık DOĞAN tarafından yapılan 2002 tarihli “ Çok Partili Demokratik 

Hayata Geçiş Sürecinde Hasan Saka Hükümetleri ” isimli yüksek lisans tezi; ikincisi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Semra BİLGİN tarafından yapılan 2005 tarihli 

“Türk Siyasî Hayatında Hasan Saka” isimli yüksek lisans tezidir. Bunlardan özellikle 

ikincisi ile yaptığımız çalışmaların kaynakları paralellik arz eder. Çünkü dönemi 

anlayabileceğimiz birçok kaynak aynıdır. Aynı dönemde bir CHP yöneticisinin hayatı 

ele alınacağı zaman incelenecek anılar, gazeteler ve siyasî tarih kitapları da aynı 

olacaktır. Ancak kullanılacak üslup ve yapılan yorumlardır bir tarih tezini diğerinden 

ayıran, farklı kılan. Bunu da yapabildiğimize inanıyoruz. 

A – Siyasî Anılar 

A. 1. Faik Ahmet BARUTÇU, Siyasî Anılar: Trabzon Müdafa-i Hukukçuları’nın 

kurucularından olan Barutçu, Saka’nın da başbakanlığı döneminde yardımcılığını yaptı. 

Onu en yakından tanıyan kişilerin başında gelirdi. Hatıraları 21.yy. yayınları tarafından 

3 cilt olarak piyasaya sunuldu. Bizi ilgilendiren bölün daha çok ikinci ciltte olduğundan 

bu cilt önem kazandı. Eser, Barutçu’nun önemli gördüğü günlerde tuttuğu kısa 

notlardan oluşur. Bazı aylar atlanmıştır. Örneğin 1949 yılındaki bazı aylar 1948’deki 

bazı aylar yazılmamış. Bu anılardan en fazla 1947-48 olayları anlatılırken faydalandık. 

 A. 2. Hilmi URAN, Hatıralarım: CHP’nin önde gelen isimlerinden URAN, 

Hasan Saka ile aynı yaştadır. Anlatıları 1886 doğum tarihinden 1950’ye kadar gelir. 

Çalışmamızda 1944–50 yılları arası daha çok kullanıldı.  

 A. 3. Ali Naci KARACAN,Lozan: Akşam Gazetesi adına Lozan’a giden 

Karacan, konferansın gidişatı hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Lozan Konferansı’nın 

baştan sona kişileri, olayları ve karikatürleriyle kıymetli bir eserdir. 

 A. 4. Rıza NUR, Lozan Hatıraları: Lozan Konferansı Türk Heyeti’nin ikinci 

delegesi olan Rıza NUR, konferansın görünmeyen yüzü, kişileri, tavırları hakkında 
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ilginç bilgiler verir ve yorumlar yapar. Kullandığı üslup yer yer sert ve kabadır. Atatürk 

hakkındaki sözleri yünden eser uzun yıllar sansürlenmiştir. Hasan Saka’nın Lozan 

faaliyetleri ele alınırken bu eserden yararlandık. 

 A. 5. Ali Fuat CEBESOY, Siyasî Hatıralar: Bu eserden Lozan Konferansı’yla 

ilgili bölümler araştırılırken faydalanıldı. 

 A. 6. Feridun Cemal ERKİN, Dış İşlerinde 34 Yıl: Eser toplam 3 kısımdan 

oluşur. Dış İşlerinde görev yaptığı 34 yıl ve birinci cildin başında çocukluğu anlatılır. 

Son Francisco Konferansı’nı anlattığı bölümler bizim konumuzla daha ilgiliydi. 

 A. 7. Ahmet Emin YALMAN, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim: 

Cumhuriyetin ilandan 1970’e kadar yaşananları anlatır. Atatürk döneminde istenmeyen 

adam olduğundan yurtdışında yaşamış, onun ölümüyle yurda dönmüştür. CHP’ye 

muhalefet edenler içinde yer aldı. Son Francisco Konferansı’na giden dört gazeteciden 

biriydi. Bu eserden de Hasan SAKA’nın Dış İşleri Bakanlığı dönemi ve başbakanlık 

yılları araştırılırken yararlandık.  

 A. 8. İsmet İNÖNÜ, Defterler: İnönü’nün yaptığı ve yapacağı işleri not ettiği 

defterlerden derlenen eserin ikinci cildi ağırlıklı olarak kullanıldı. Eser Ahmet 

DEMİREL tarafından derlenmiş.  

B – Gazeteler ve Süreli Yayınlar 

 B. 1. Ulus Gazetesi: CHP’nin basın ayağını teşkil eden gazetenin 40’lı yılları 

tarandı. Yer yer gazeteden alıntılar yapıldı. İnönü, Saraçoğlu, Peker gibi simalara Hasan 

SAKA’dan daha az yer verilmiştir gazetede. 

 B. 2. Vatan Gazetesi; Kudret Gazetesi: Muhalif sesler olarak 

değerlendirebileceğimiz bu iki gazetenin de 40’lı yılları genel olarak incelendi ve Hasan 

SAKA hakkındaki bakış açısı zenginleştirilmeye çalışıldı. 

 Aynı amaçla Cumhuriyet, Tasvir, Akşam, Dünya Gazeteleri, Trabzon’nun yerel 

gazeteleri, Halk ve Yenigün de tarandı. Bununla Saka’yı geniş bir perspektiften 

görebilmeyi amaçladık.  

 Benzer şekilde İstatistik Yıllığı, Türk Ekonomisi, Köy Postası, Ayın Tarihi gibi 

süreli yayınlar da tarandı. 
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C – TBMM Tutanakları 

Saka ile ilgili ilk başvurduğumuz kaynaklar Saka’nın Meclis’te yaptığı 

konuşmaları içerir. Lozan hakkında yaptığı konuşmalar Gizli Celse Zabıtları isimli 

yayından diğer konuşmaları ise TBMM Zabıt Ceridelerinden incelendi. Saka’nın 

konuşmaları genellikle kısa ve özdür. Lozan’la ilgili konuşması ile şeker fiyatlarına 

yapılan zamla ilgili açıklamaları nispeten daha uzundur. 

D – Arşiv Belgeleri 

Bu belgeler Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nden alındı. Devlet başkanlarının 

Saka’ya yazdığı mektuplar, Saka’nın görevlendirilmesiyle ilgili belgeler vardır.Bunların 

bir kısmına Ekler Bölümü’nde yer verildi. 

E – Diğer Eserler 

En başta Hasan Saka’yı kamuoyuna yeniden duyuran Rahmi Kumaş’ın  

çabalarıyla çıkan Onuncu Başbakan Hasan Saka, Hasan Saka’ya armağan isimli 

kitapları belirtmemiz gerekir. Bu kitaplarda hem Saka’yla ilgili zabıt ceridelerine hem 

tanıklara hem basına hem de uzmanların görüşüne göre Hasan Saka’nın devlet adamlığı 

ve kişiliği analiz edilmeye çalışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

1. Hayatı 

 Hasan Hüsnü Saka, 1885 (1301) tarihinde Trabzon’da doğdu.1  

Soyadını bir Türk boyundan alan Sakalar bugün oldukça geniş bir sülale 

görünümündeler. Hasan Saka’nın doğum yeri, eskiden gayri menkullerinin bulunduğu 

günümüzde Akçaabat’a bağlı Zeytinlik’in birkaç km batısına düşmektedir. Annesi 

Emine Hanım, babası ise esnafın önde gelenlerinden Sakazade Hafız Yusuf Efendidir.2  

Saka’nın kardeşleri ise Kaniye ve Kemal’di. Saka iki kez evlendi. Akrabaları ilk 

evliliğinin Yelkencizadeler’in kızıyla olduğunu belirtirler. Bu evlilikten Sami (Bekir 

Sami Bey) ve Zeki isimlerinde iki oğlu oldu. Eşinin vefatından sonra ise Ankara’da 

satın aldığı bir üzüm bağında oturan Ankaralı bir ailenin kızı olan Melahat Hanım ile 

evlendi ve bu evlilikten Can adında bir oğlu oldu. 3 

 Bu mülakatlarda  Saka’nın Zeki isimli oğlunun küçükken, Bekir Sami Bey’in ise 

90’ların başında vefat ettiği, Can Saka’nın ise Avrupa’da yaşadığı ve Trabzon’a en son, 

babasının terekelerini satmak için geldiği belirlendi. Sakalar’ın konağının da yıkılarak 

yerine yeni bir bina yapıldığı aynı mülakatlardan öğrenildi. 

                                                 
1 Hasan Saka TBMM sicil dosyasındaki anlatımında böyle ifade eder.Bkz.Ek-1,Hasan Saka’ya Armağan 
(HSA), Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yayınları, Net Ofset 1998- Ankara S. 13 ;Türk Parlamento 
Tarihi (TPT), Milli Mücadele ve TBMM I. Dönem C. III, TBMM Vakfı Yayınları, Yayın No: 6 Fahri 
Çoker, TPT Araştırma Grubu, Ankara, 2001, s.931; Ali Çankaya, Mülkiye ve Mülkiyeliler, C. 2-3, 
Mülkiyeliler Birliği Mayıs, Ankara, 1968-69, s. 623; Burçak Evren,”Bir Başbakan’ın Bit Pazarına Düşen 
Evrak-ı Metrukesi”  “Tombak Dergisi”, İstanbul, sayı 26, s.80.Hasan Saka hakkında bilgi bulunabilecek 
internetsitelerininbazıları:www.msb.gov.tr/Birimler/Bakanlar/BakanPortre,www.biyografi.info/kisi/hasan
_Saka,www.kimkimdir.gen.tr,www.tombak.com.tr,www.mulkiye.org.tr.,www.devletarsivleri.gov.tr/yayin
/genelmd/basbakanlik,www.wikipedia.org./wiki/Hasan_Saka. 
2 Veysel Usta, “Cumhuriyet Türkiye’sinin Örnek Bir Devlet Adamı: Hasan Hüsnü Saka” HSA; s. 142, 
Çankaya, age., s. 623, TPT C.III s. 931. 
3 Semra Bilgin, Türk Siyasi Hayatında Hasan Saka, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Temmuz 2005, Trabzon, s. 1. Hasan Hüsnü Saka’nın amcaoğlu Osman Saka’nın oğlu Hasan 
Saka ile Yapılan Mülâkat Ocak 2006, Akçaabat Hasan Saka’nın (Başbakan) amcaoğlu Osman Saka İle 
2001 Yılında (Eylül )Yapılan Mülâkat. 
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 Saka, ilköğrenimini Trabzon İbtidai Mektebi’nde, orta öğrenimini Trabzon 

Rüştiyesi’nde tamamladı.4 

 Daha sonra kendi ifadesiyle “ 1321 tarihinde müsabaka ile Mekteb-i Mülkiye-i 

Şahane’ye” girdi ve II. Meşrutiyetin ilan yılı olan 1908’de buradan mezun oldu. Aynı 

yıl Divan-ı Muhasebat’ta (bugünkü Sayıştay) katip olarak göreve başladı.5 

1909 yılında yeni idarenin Avrupa’ya gönderdiği ilk öğrenci kafilesine 

katılmaya hak kazanarak Maarif Nezareti tarafından Yüksek Lisans eğitimi için Paris’e, 

Siyasi İlimler Okulu’na gitti.6 1912’de yurda döndü ve Divan-ı Muhasebat’taki görevine 

devam etti. Bu arada Mülkiye’de muallim yardımcısı olarak göreve başladı. Burada 

iktisat ve istatistik (isaiyat) derslerine girdi.7 1915’te Maliye Nezareti Varidat Umum 

Müdürlüğü’nde, mümeyyiz olarak göreve başladı. I. Dünya Harbinin hızla devam ettiği 

yıllarda 1916’da Eskişehir Bölge İktisat Müdürü oldu. Bu atama şeklen İstanbul’dan 

uzaklaştırma gibi görünmektedir. Zira neden sonra Eylül 1917’de Maliye 

Nezareti’ndeki eski görevine getirildi.8 Ticaret ve Ziraat Nezareti, daha sonra İaşe 

Nezareti kurulduktan sonra Teftiş Heyeti Müdürlüğü yaptığını, Eylül 1918’de bu 

görevinden istifa ettikten sonra devam eden Mülkiye Mektebi öğretmenliğine 

döndüğünü görüyoruz.9 

Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na Trabzon milletvekili 

olarak girdi ve 16 Mart 1920’ye kadar çalıştı.10 Meclis’teki faaliyetlerini Felah-ı Vatan 

grubu içinde sürdürdü.11 Misak-ı Milli’yi destekleyen grubun içinde yer aldı.12 Son 

Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtıldıktan sonra Ankara’ya geçti ve TBMM’nin ilk 

döneminde memleketi Trabzon’da mebus seçilerek 1954’e kadar sürecek Meclis 

                                                 
4 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi (TDÜA)Anadolu Yay., İstanbul 1989, sayı:9, s. 4865; Orhan 
Bayrak, Büyük Nutukta Kim Kimdir, Milenyum Yayınları, İstanbul 2004 S.120 ; Rahmi Kumaş, 10. 
Başbakan Hasan Saka, Damar Basımevi, Ankara 1998, s.8. 
5 TDÜA s. 4865 ;Türker Sanal, Türkiye Cumhuriyeti ve 50 Hükümeti, Sim Matbaacılık, Ankara, 1995, 
s.43; TPT C.3 s. 931; Kumaş, age., s,8. 
6 Kumaş, age., s.8; Ali Çankaya, age., s.623; TDÜA, s. 4865; Sanal, age., s. 43 . 
7 HSA ,s. 13; Kumaş, age., s.8; TPT,s.931. 
8 Ali Çankaya, age., s. 623; Evren, a.g.m.,s.80; Sanal, age., s. 43.  
9  Saka’nın T.B.M.M.’deki sicil dosyasında kendi anlatımı, Kumaş, age.,s.8; HSA,  s. 13. 
10 HSA.,s.13; Çankaya ,age s. 623; Kumaş, age., s. 8; TPT, C.III,.s.932;TDÜA,s.4865; Mahmut Goloğlu, 
Üçüncü Meşrutiyet 1920, Başnur Mat., Ankara 1970,s.361.  
11 HSA. s, 151.  
12 HSA. s. 10 . 
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hayatına adım attı.13 Meclis’e girer girmez Bütçe Komisyonu’nda görevlendirildi. 5 

Mart 1921’de, bu komisyonun sözcülüğüne seçildi.14 Osmanlı devletinde başlayan 

alafrangalılaşma, diğer deyişlide garplı olma sevdası veya arzusunun eğitim-siyaset 

ayağındaki somut örneğini teşkil eden ,başkanlığını Cavit Bey’in yaptığı batılı manada 

da ilk bütçeyi hazırlayan ekibin içinde yer aldı.15 Meclis’te siyasi-politik konularda söz 

söyleyecek mebus çokluğu, bunun tersine mali-iktisadi meselelerde Avrupa tarzı eğitim 

görmüş adam azlığının  Saka’nın siyaset çizgisini belirleyen en önemli sebep olduğunu 

söyleyebiliriz. Bundan sonraki satırlarda  da görüleceği gibi  Saka’nın faaliyetleri tam 

da eğitim gördüğü alanda olacak ve kariyerinin sonsuna kadar eğildiği meselelere ciddi 

ve bilinçli yaklaşımı sonucu aranan bir görev adamı hüviyetine bürünecektir Saka’nın 

bu tarz bir siyasetçi olması sonuç bölümünde biraz daha detaylı olmak 

değerlendirilmiştir.  

Bu tespitleri teyit eder mahiyette Saka’nın, Fevzi (Çakmak) Paşa  kabinesinde 

19 Mayıs 1921’de Maliye Vekili olduğunu görüyoruz.16 İstiklal Mücadelesi’nin en 

kritik döneminde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için büyük gayret gösterdi. Bu 

dönemde zaman zaman eleştiri de almıştır.17  

Bu noktada TBMM’nin I. Devresi Meclis’teki oluşumlar hakkında kısa bilgiler 

vermek gerekir. Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda görülen grup renkliliği, TBMM’nin 

oluşum gayesindeki tevhit ve Mustafa Kemal faktörü sebebiyle TBMM’nin I. 

Devresi’nde görülmedi. Ancak gruplar Mustafa Kemal etkeni, daha doğrusu onun 

fikriyatına muhalefet edilmesi temelinde oluştu. Bu meyanda Milli Mücadele’nin 

öncüsü olan Müdâfa-i  Hukuk Cemiyeti iki kola ayrıldı. Mustafa Kemal’in başını 

çektiği Birinci Grup, muhalifi bulunan İkinci Grup’a göre daha laik, inkılapçı ve 

devletçi kaldı.18 Saka’yı da 1. Grup’un içinde görürüz.19 

                                                 
13 Saka’nın ilk Meclis’e girmesi ilginçtir: TBMM’nin I. döneminde Trabzon mebusu olan Ahmet Faik 
Bey’in Yargıtay üyeliğini tercih ederek Mebusluktan istifası sonrası boşalan vekilliğe  28 Ocak 1921’de 
seçilmiş ve bu tarihte meclise katılmıştı. TPT, C.3 1995, s. 932.  
14 TPT, C.3,s.932. 
15 HSA, s. 15; Akşam Gazetesi, 30 Temmuz 1960. 
16 TDÜA, s. 4865; TPT ,C. 3, s. 932; Çankaya,age., s,623.  
17  TPT, C.3, s.932. 
18  Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, İstanbul, 1952, s.533-534. 
19  Tunaya, age., s. 537 (Aza listesi). 
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Liderliğini Erzurum mebusu Hüseyin Avni (Ulaş) Bey’in yaptığı II. Grup’un 

programında yer alan,muhalif oldukları konuları şöyle özetleyebiliriz: 

1.Heyet-i Vekilenin görev ve sorumlulukları. 

2.Meclise ait yetkilerin kullanılış biçimi. 

3.Başkumandanlık kanunu. 

4.Vekil seçimlerinde aday gösterme yönteminin uygulanışı. 

5.Meclis Başkanlık Divanının tarafsızlığı. 

6.İstiklal Mahkemeleri. 

7.Temel hak ve özgürlükler.20 

II.Grup ve H.Avni Bey’in hayatı incelendiğinde,şahıs veya zümre hakimiyetine 

muhalif kaldıkları,bunun aksine tam olarak milletin hakimiyetini savundukları 

görülür.Grup programında kişi hak ve hürriyetlerine 10 madde ile yer verilmiş olması 

da bu grubu özel kılan,demokrat olarak nitelendirilmelerini sağlayan sebeplerin başında 

gelmektedir.21 

II.Gruba hakim olan kanıya örnek olması açısından B.M.M’de, “Yeni Bir Cidal 

Devresi” adlı makalenin tartışması yapıldığı bir sırada “Mücadelenin memlekette 

saltanat ve padişah lehine beslenecek fikirlere karşı olduğunu,bu fikirleri besleyenlerin 

B.M.M. azası olsalar bile kafalarının koparılacağı” cümlesi okunduğunda milli 

hakimiyetin kuvvetli müdafii H.Avni Bey’in ayağa kalkıp haykırdığı cümleleri 

vermekte fayda görüyoruz: “İsterse Büyük Millet Meclisi azasından dahi olsun öyle 

mi…Efendim, bu kürsüde fikri tatbik edecek bir kuvvet mevcut mudur? İşte o kuvvetin 

yegane kurbanı benim ve içtihadımda hürüm.Eğer kanaatim öyle olsaydı, bu milletin 

padişahla refah bulacağı kanaatinde bulunsaydım, o mücadeleyi ben yapardım. Biz 

inkılabı fikirle yapabileceğiz ki payidar olsun, kabadayı usulü tatbik edersek korkarım 

ki, o zaman inkılaplardan mahrum kalınır. 

Efendiler, inkılap fikrinin münevver pişdarı Büyük Millet Meclisi halka hakk-ı 

hükümranisinin fazilet ve meziyetlerini öğretmelidir. Onun tercüman-ı efkarı olan 

                                                 
20 Mehmet Altan, “Cumhuriyetin İlk Demokratı Hüseyin Avni Ulaş’ı Rahmetle Anıyorum”,Sabah 
Gazetesi,31.09.1994. 
21 Muammer Çelik,Hüseyin Avni Ulaş, Erzurum Kitaplığı,İstanbul 1996, s.137-138. 
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gazeteler, onun alemdarlığını yapan arkadaşlarımız ilm-i münakaşa ile davalarını 

müdafaa etmelidirler. Hiç Kimseyi ölümle ve kanla tehditle değil efendiler.”22 Ancak 

Avni Bey, daha ziyade Mustafa Kemal yanlılarının -Saka gibi-  yer aldığı II.Mecliste 

yer bulamadı.İstanbul’da avukatlığa başladı.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 

İstanbul şubesinin kuruluşunda rol oynadı.M.Kemal’e suikast girişiminden suçlanarak 

İstiklal Mahkemesinde yargılandı ve beraat etti.Daha sonra Milli Kalkınma Partisinin 

kuruluşunda yer aldı.Hep muhalif olarak kaldı.22 Şubat 1948’de vefat etti.23  

Saka, 22 Nisan 1922’de görevinden istifa suretiyle ayrıldı. 11 Mayıs 1922’de 

İktisat Vekilliğine seçildi. 9 Mayıs’ta İcra Vekillerinin Seçimine Dair  8 Temmuz 1922 

tarih ve 244 sayılı kanuna göre yapılan seçimde heyette yer almadı. 29 Ağustos Türkiye 

ile Rusya arasında yapılacak ticaret anlaşması için kurulan konsorsiyumun başına 

getirildi.24 

Bu yıllarda kurulan ordunun mevcudu artmış, bunun sonucunda yapılan masraf 

da katlanmıştı. 1921-22‘de Maliye Bakanlığı yapan Saka zor durumdaydı. O dönemin 

geliri  mahsullerden alınan onda bir vergi, emlak, hayvan ve kazanç vergileri idi. 

Kaybedilen topraklara bağlı olarak vergide azalma vardı. Maaşların azaltılması, 

Fransa’dan dış borç alma çabası, durumdan çıkış için aranan yollardandı.Vergilerin 

İstanbul Hükümeti tarafından toplanması da sorunun temelini teşkil ediyordu.  Çarenin 

yine Anadolu’dan çıkacağı görüldü. Bu arada devlet arazilerinin satışını da teklif 

edenler olmuş ama  Saka: “On kuruşluk malı bir kuruşa satmam” diyerek şimşekleri 

üstüne çekmişti.25  

Saka’nın az önce belirttiğimiz istifa sebebine göz atalım: Hal çarelerinden biri 

olarak Saka, arazi vergisini (beş yıllık) bir defada ödeyenlerin bu vergiden muaf 

tutulmasına dair bir kanun teklifi sunmuştu. Arazi, aşar, inşaat v.b vergilerin halkı zor 

durumda bırakacağı, ayrıca tahsil edilmesinin zor olacağı gibi sebeplere dayalı olarak 

                                                 
22 Çelik, age., s.15. 
 
23 Çelik, age., s.15-16,29. 
24 TPT, C.3 , s. 932. 
25 Bilgin, age., s. 4. 
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Saka sert eleştiriler almış, tasarımın reddedildiği gün olan 22 Nisan’da Saka istifa 

etmiştir 26 Saka’dan boşalan yeri ise Gümüşhane mebusu Hasan Fehmi Bey (Alaç) aldı. 

Milli Mücadele yılları zordu. Köylü, şehirli asker, memur herkes topyekün 

varoluş mücadelesi veriyordu. Bu yıllarda Maliye Bakanı olmak ateşten gömlek giymek 

demekti. Ama Saka bu yıllarda insanları ikna etmeyi de başarıyordu.27 Yaşanan olaylar 

çeşit çeşitti. Komünizm tehlikesi, aşırı sol meselesi, I. İnönü Savaşı ve Çerkez Ethem, 

Halk İştirakiyün Fırkası, Mustafa Suphi olayı, Spartakist Sadık Ahi ve Nazım Hikmet, 

ilk Anayasa, Gazi olan Antep, İstiklal Marşı, Türk – Rus dostluk Anlaşması, Londra 

Konferansı, II. İnönü Savaşı Mecliste Gruplaşmalar, Dumlupınar, Sakarya Zaferleri, 

Tekalif-i Milliye Adana’nın kurtuluşu, Trabzon Meselesi, Mütareke görüşmeleri, 

Başkomutan Meydan Muharebesi ve Mudanya Ateşkesi vb.28  

Bütün bunların arasında Saka’nın duruşu her zaman ciddi, sade, M. Kemal 

yanlısı olmuştur. Bu yıllarda Trabzon’da durum neydi bilgisini vermemizde de fayda 

var. Çünkü bu Saka’nın devlet adamlığı tarzını da açıklamamıza yardım eder. 

1.2.Saka’nın Yetiştiği Ortam ve Saka’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

Trabzon yaklaşık 2 yıl süren Rus işgalinin ardından toparlanmaya başladı. 

Müttefiklerin Karadeniz ablukasına rağmen yine önemli bir ticaret şehriydi. 1919-1920 

yıllarında Anadolu’daki beş karayolundan biri de Trabzon-Bayburt-Erzurum-İran transit 

yoluydu. Ancak Trabzonlular bu yolun bozuk olduğundan bahisle Trabzon- Erzurum 

arasına demiryolu istiyorlardı. Ankara bunların farkında olmasına rağmen bir şey 

yapılamazdı. Mütareke (Mondros) sonrasında ticaret devam ediyordu. Başlıca ihracat 

ürünleri küçükbaş hayvan ve fındıktı. Şehirde hâla Rum tüccarlar vardı ve fındık 

fiyatlarını düşük tutuyorlardı.29 Buna karşı halkta sürekli Milli Mücadele bilincini 

uyanık tutmaya çalışan İstikbal ilk başlarda bir Rum matbaasında basılmak zorunda 

                                                 
26 TBMM Zabıt Ceridesi (ZC) D.I, C. 19, s. 338-346. 
27 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul 1998, Bateş Yay., s. 515-516.Saka bir gün bakanlık çıkışı  atların 
konulduğu hana giderken yerel gazete sahiplerinden biri önüne dikilip gazete için para ister.Saka ise şu 
cevabı verir: “Git bak!Kasa açık.Ne bulursan al!”.  
28 Bunların açıklamaları için bkz. Mahmut Goloğlu, Cumhuriyete Doğru, Bateş Yay., Ankara 1960. 
29 Sabahattin Özel, Milli Mücadelede Trabzon, TTK, Ankara 1991, s.140-143. 
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kalmış ancak 1919’da tek başına ayakta durabilen gazete olmuştur.30 İstikbal adı 

Trabzon’un kurtuluşu ile özdeşleşmiş gibidir. Milli Mücadele boyunca Trabzon verimli 

bir ikmal merkezi olarak kullanılmış, teşkil edilen askeri birlikler hem yörenin 

savunmasını üstlenmişler hem de gerektiğinde Batı Cephesine yardım etmişlerdir.31 

Trabzon halkının gösterdiği dinamizm sayesindedir ki Pontusçuluk başarısızlığa 

uğradı. Erzurum Kongre’sinin en büyük destekleyicisi oldular. 

Anlatılan bu faaliyetlerin içinde Saka’yı doğrudan görmeyiz. Çünkü ona 

Trabzon değil, devletin kasası emanet edilmişti. Aldığı bu gibi görevler onun 

bölgecilikten ziyade merkeziyetçi (bütüncü) bir düşünce tarzı geliştirmesinde etkili 

olmuştur. Bunda elbette aldığı aile terbiyesinin ve eğitimin payı olduğu gerçeğini de 

unutmamalıyız.Saka hem köklü bir kültüre sahip ailesinden hem de gittiği okullardan 

sağlam bir eğitim aldı.Bu eğitimine yurtdışı tecrübesini de eklemesi onun düşünce 

dünyasını oldukça zenginleştirdi ve yukarıda bahsettiğimiz siyaset felsefesine sahip 

olmasını sağladı. 

Lozan Barış Konferansı’na gidecek Türk Delegasyonu’na 3 Kasım 1922’de üye 

seçilerek görevinin sonuna kadar izinli sayılması kararlaştırıldı.32 Anlaşmanın 

imzalanmasına kadar İsmet İnönü, Rıza Nur ve Hasan Saka delege olarak görev 

yaptılar.Bunları yazmayan-yazmışsa da henüz gün ışığına çıkmadı-tek delege Sakadır. 1 

Ocak 1923 günü Meclis’te konferansa ilgili açıklamalar yaptı.33 Anlaşmanın 

imzalanmasından sonra 10 Ağustos’ta yurda döndü. Dönem içinde 31’i gizli oturumda 

olmak üzere 118 konuşma yaptı.34 

Fethi Bey’in kurduğu V. İcra Vekilleri Heyeti’nde (14 Ağustos-27 Ekim 1923) 

Mahmut Esat Bey’den sonra İktisat Vekili oldu. 30 Ekim 1923’te kurulan İsmet Paşa 

                                                 
30 Sahibi Faik Ahmet (Barutçu). Hitabetiyle meşhur Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyet kurucularından. 
M. Kemal’in esas cemiyeti Halk Fırkasına dönüştürme isteğine karşı tek adamlığı reddediyor. Trabzon 
cemiyeti de buna karşı. Bu fikri muhalefet onu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na sevk eder. Bu 
fırkanın kapatılışı, 1925’te gazetenin kapatılmasıyla avukatlığa döner, siyasi yazılar yazmaz, 1939’ da M 
Kemal’in ölümünün ardından Meclis’e girer ve 1954 kadar siyaset yapar. Saka’nın yardımcılığını da 
yapmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Hatıralar , 21. YY Yayınları ,C.I, II, III, 
Ankara 2001. 
31 Özel, age., s. 223 -225. 
32 TPT, C.III., s. 932 . 
33 TPT , C. III., s. 932. 
34 TPT,C III., s. 932. 
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kabinesinde de- ki ilk Cumhuriyet Hükümetidir -  yerini korudu.35 Kabine bazı yeni 

bakanlıklar kurulması gerekçesiyle istifa etti. İktisat Vekaleti’ne bağlı Ziraat, Orman ve 

Veterinerlik Genel Müdürlükleri ayrılarak bir Ziraat Vekaleti kuruldu.36 Bakanlığın 

bunun dışında kalan görevlerini yürütmek üzere Ticaret Vekaleti kuruldu ve bakanlığa 

Saka getirildi.37 21 Kasım 1924’te kabinenin istifası üzerine görevi son buldu. Aynı gün 

hükümet kurma görevi Fethi Bey’e verildi ve Saka bu kabinede görev almadı.38  

Yeni hükümetlerin en önemli sorunları genelde ekonomik temellere 

dayanıyordu. Çünkü uzun süren harpler, Avrupai anlamda bir sanayinin olmaması, 

tarımın istenen verimlilikte yapılamaması ve benzeri sebepler önemli bir sorun teşkil 

ediyordu. M. Kemal de bu alandaki eksikleri görüyor ve hal çareleri arıyordu. 

Bu dönemde Osmanlı Bankası ile iş birliği yapılmaya çalışıldı. Zira yabancı 

yatırımcı henüz ciddi bir ilgi göstermemişti. Bu sebepler İş Bankasının da kuruluş 

sebeplerini teşkil eder.39  

İş Bankası  ülkede özel sektörü desteklemek amacıyla 26 Ağustos 1924’te 

kuruldu ve ortakları genellikle M. Kemal’e yakın olan kişilerdi. Bunlardan biri de Saka 

idi.40 Bu arada Saka’nın Darülfünun Hukuk Fakültesi’nde İktisat Doçenti olduğunu 

hatırlatalım.41 Daha önce İtibar-ı Milli Bankası’nın sahip olduğu ayrıcalıklar 1927’den 

                                                 
35 Ali Fuat Cabesoy, Siyasi Hatıralar, C. II. Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul 1960 s. 12-14, TPT ,C.III. 
s.932. 
36 5 Mart 1924 tarihli 432 sayılı kanun. 
37 TPT, C. III., s. 932; Cebesoy, age.; s. 70, C.II; Neşe Erdilek, “Hükümetler ve Programları” Cumhuriyet 
Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (CDTA) C. IV, İletişim Yayınları, s. 971. 
38 TPT, C.III, s. 932; Erdilek, a.g.m, s. 971; Cebesoy, age., C. II, s. 117. 
39 Akif Tural, Atatürk Devrinde İktisadi Yapılaşma ve Celal Bayar (1920-1938),Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları ,Ankara 1987, s.93; Bilgin, age., s. 6. Hatta Saka’nın İş Bankası’nın isim babası 
olduğunu gösteren deliller vardır. Bu konunda ayrıntı için bkz. Uygur Kocabaşoğlu ve diğerleri, Türkiye 
İş Bankası Tarihi ,Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2001, s. 13. 
40  Yılmaz Gülcan, Cumhuriyet Halk Partisi (1923-1946), Alfa Yayınları ,İstanbul 2001, s. 252-253. 
41 Bu konuyla ilgili olarak H.Bey’in oğlu Bekir Sami Bey sunu anlatır. “ Atatürk milli bir banka kurmak 
için babamı, (Mahmut ) Celal Bey’i ve Mahmut (Soydan) Bey’i Çankaya’ya davet ederek kendilerine bu 
bankanın kurulması için icap eden hususlar konusunda hazırlık yapmalarını bildirir. Babamın anlattığına 
göre Atatürk “Bu işi hangisiniz deruhte edecek” diye sorar. Babam hemen önüne bakar  o esnada Celal 
Bey “ Paşam, bu işi ben deruhte edeyim” diye cevap verir. Celal Bayar’ın banka kurucusu olması bu 
şekilde gerçekleşir. Daha fazlası için biz Kocabaşoğlu, age., s. 68 ve devamı.  
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itibaren İş Bankası’na devredildi.42 Bu dönemde (1925-27) idare meclisi heyetinde yer 

olan Saka, BMM Reisvekilliği’ne seçilince banka faaliyetlerini bıraktı.43  

 Fethi Bey kabinesinin istifası üzerine 3. İsmet Paşa hükümeti kuruldu ve Saka 

Maliye Vekaleti’ne getirildi.44 Bu zamana kadar yeni devlet Osmanlı parasını 

kullanmaya devam etmişti. Bütün eski banknotların Cumhuriyet Paraları ile 

değiştirilmesi 08.11.1925 tarihinde Bakanlar Kurulunca karara bağlanarak Meclis’e 

gönderildi. Konu Maliye Komisyonu’nda incelendi, rapor hazırlandı ve söz alan Saka 

bu işlemin kaçınılmazlığını anlattı45. Konuyla ilgili olarak 30.11.1925 tarihli ve 701 

sayılı kanun kabul edildi. Kanunla, maliyeden bir kişi başkanlığında, ilgili banka ve 

ekonomik kurum temsilcilerinden bir komisyon kurulması karara bağlanıyordu. Bu 

işlemin gazetelerde ilan edileceği, 6 ay içinde tamamlanacağı da karalaştırılmıştı.46 Bir 

diğer önemli olayda Aşar Vergisi’nin kaldırılmasıydı. Bu vergi 1/10 oranında alınan 

ayni bir vergiydi, yalnız burada sorun verginin kendisinde değil, alınış şeklindeydi. 

Vergiyi hükümet adına müteahhit toplardı ve bu usul zaman zaman köylü üzerinde 

baskı oluştururdu. Aşar Vergisi gelirlerinin zamanın bütçesine 4’te 1 oranında katkı 

sağladığı düşünülürse 17 Şubat 1925 / 552 sayılı kanunun önemi daha iyi anlaşılabilir. 

Hatta İsmet Bey, halkın buna inanmakta güçlük çektiğini de belirtmişti.47 Aynı sene 

dinin siyasete alet edilmemesini sağlayan 25 Şubat 1925/558 sayılı kanun, 26 Şubat’ta 

ise Fransız Rejisi’nin kaldırılmasını sağlayan kanun, 5 Nisan’da şeker fabrikaları 

kurulması hakkında kanun (601 sayılı) çıkarılması da ekonomik alanda yapılanlara, 

yapılmaya çalışılanlara örnek olarak verilebilir.48 Saka 13 Temmuz 1926’da Maliye 

Vekâleti’nden istifa ederek ayrıldı.49 1 Kasım 1926’da II. Dönemin IV. Toplantı yılının 

başında yapılan Başkanlık Divanı seçiminde BMM Başkanvekilliği’ne getirildi. Bu 

                                                 
42 Tural ,age., s. 96. 
43 Kocabaşoğlu vd., age., s. 68,114. 
44 TPT,. I. Dönem C.III. s. 932; Cebesoy, age., C.II, s. 146. 
45 Bilgin, age. , s. 7-8; TPT, II. Dönem, C.II., s. 55-56. 
46 TPT, II. Dönem, C.II., s. 56.  
47 Aydemir, İkinci Adam, Remzi Kitabevi, İstanbul 1993,C.3, s. 318.  
48 Aydemir, age. ,C. 3 ,s. 318. 
49 TPT, C III, s. 932. 
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görevini her toplantı yılı basında seçilmek suretiyle 3. ve 4. dönemlerde de korudu.50 V. 

Dönemde yeniden Trabzon mebusu seçildi ve 1 Mart 1935’te ki ilk toplantıda yeniden 

Başkanvekili oldu.51 Bu yıllarda sancılı demokrasiye geçiş denemeleri yaşanmış ve 

bunlar başarısızlıkla sonuçlanmıştı.52 Mustafa Kemal halkın görüşlerini öğrenmek için 

yurt gezisine çıktı. Güvendiği bazı önemli isimleri de CHP teşkilatlarını düzenlemek 

üzere yurdun çeşitli yerlerine gönderdi. Bunlardan biri de Saka idi.53 

Saka 24 Eylül 1935’te İstanbul’da 30.su yapılan Uluslararası Parlamentolar 

Birliği toplantısına da başkanlık yaptı.54 1 Kasım 1935’te ise TBMM Başkanvekilliği 

görevinden ayrıldı.55 1925-1941 arasında bu görevlerinin yanında, Ankara Hukuk 

Fakültesinde maliye ve 24 Ekim 1936’da İstanbul’dan  Ankara’ ya taşınan Siyasal 

Bilgiler Okulu Umumi iktisat profesörlüğünü üslendi.56 Hükümetin profesörlük ve 

milletvekilliğinin bir arada yürütülmesini yasaklaması üzerine 30 Eylül 1941’de 

milletvekilliğini tercih etti.57 1935-1944 arası CHP Reis vekilliği yaptı.58 8-14 Haziran 

1943’te toplanan 6. CHP Kurultayında Divan Başkanvekilliği yaptı.59 

 9 Mart 1943’te kurulan II. Saraçoğlu Hükümetinde, istifa eden Numan 

Menemencioğlu yerine 13 Eylül 1944’te Dışişleri Bakanı oldu.60 

 San Francisco Konferansı’nda (25 Nisan-26 Haziran 1945) Türk Heyeti 

Başkanıydı. Ağustos 1946-9 Eylül 1947 arasında Recep Peker kabinesinde Dış İşleri 

Bakanlığı’nı sürdürdü.61 

                                                 
50 TPT, C III, s. 932. 
51 TPT, I. Dönem, C.II ,s. 932.  
52 Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası farklı nedenlerle kapandı.  
53 Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, YKY, İstanbul 2004 ,s. 429-430. 
54 TPT, IV. Dönem ,C I.,s. 454 . 
55 TPT, I. Dönem, C III, s. 932. 
56 TPT, I. Dönem, C.III, s.932; Atay, age., s. 623. Ankara Üniversitesi önce Ankara Hukuk mektebi adıyla 
5 Kasım 1925’te M. Kemal tarafından açıldı. Bkz. Ankara Ü. İnternet adresi. 
57 TPT, I.Dönem ,C. III., s. 933.  
58 Bilgin, age., s. 983; HSA ,s. 112. 
59 Gülcan ,age., s. 216. 
60 TPT, I. Dönem  ,C. III, s. 933. 
61 TPT, I. Dönem ,C III. s. 933; Erdilek, a.g.m., s. 983; HSA ,s. 112. 
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 II. Dünya Savaşı’nın bitimiyle Türkiye’de siyasi durum değişmeye başladı. 

CHP’ye karşı hem parti içi muhalefet hem de parti dışı muhalefet sesini yükseltiyordu. 

Tartışmalı bir seçim yaşanmıştı- 1946 seçimleri- ve CHP kan kaybediyordu. Bu kaotik 

ortam Peker kabinesinin istifa etmesi sonucunu doğurdu. Sonrasında daha ılımlı 

tavırlarıyla bilinen Hasan Saka’ya hükümet kurma görevi verildi ve 10 Eylül 1947’de 

ilk (1.) Hasan Saka Hükümeti kuruldu.62 8 Haziran 1948’de kabinenin yıpratılması 

üzerine istifa etti ve iki gün sonra 10 Haziran’da II Saka Hükümetini kurdu.63 Bu 

hükümet de özellikle parti içi muhalefet yüzünden fazla dayanamadı ve 14 Ocak 

1949’da istifa etti. Yerine Şemsettin Günaltay kabinesi kuruldu.64 II. Saka hükümetinin 

gizli oy açık tasnif ilkesini benimseyen yeni seçim kanunu meclisten geçirmesi, belki de 

bu kabinenin olumsuz parti içi muhalefetle karşılaşmasını ve bunun sonucu istifa etmek 

zorunda kalmasını sağlayan en önemli etken oldu. 

Seçim kanununda değişiklik yapılması meselesi CHP içinde fikir ayrılıklarına 

sebep oluyordu.Bu konu Saka Hükümetleri konusunda ele alınacaktır.Ancak kısaca 

belirtmek gerekirse bu fikir ayrılığının nisbi veya çoğul temsil üzerinde yaşandığını 

söyleyebiliriz. Karşı çıkanları ikna etmek için İnönü’nün çaba harcadığını görüyoruz.65 

Yeni seçim usulü – gizli oy,açık tasnif - Ocak 1948 mahalli seçimleri de tatbik edildi ve 

genel seçimlerde bu usulün uygulanmasını kolaylaştıracağı tahminleri yapıldı. 13 Ocak 

1948 günü Hasan Saka Meclis’e sunulacak kanunlar hakkında izahat verdi. Bu 

konuşmasında mahalli seçimlerde uygulanan usulün genel seçimde de uygulanması için 

prensip kararı alınmasını istedi. Recep Peker taraftarlarının sert muhalefetine rağmen 

teklif çoğunlukla kabul olundu.Peker o yıllarda CHP’nin sert yüzünü temsil ediyordu ve 

demokratikleşme çabalarına karşı gibi görünüyordu.İleriki konularda da açıklanacağı 

gibi bu konularda İnönü ile kavga dahi etmişti. 

                                                 
62 Feroz Ahmad, Türkiye’de Çok Partili Politika’nın Açıklamalı Kronolojisi (1945-1975) Bilgi Yayınları, 
Ankara 1976, s. 35; TPT, I. Dönem ,C.III, s. 933. 
63 HSA, s. 112; TPT, I. Dönem C.III. s. 933; İsmet İnönü, Defterler (1919-1965) C.I, YKY, İstanbul 2001, 
s.499. 
64 TPT, I.Dönem’de bu tarih 9 Ocak olarak geçer. TDÜA’de 14 Ocak. 
65 Barutçu, age., s. 869-870 ,C.2, Saraçoğlu ve Günaltay’ın bu usule karşı olduğu Barutçu’nun 
anlatımından anlaşılıyor.  
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 Bu günlerde Hasan Saka’nın, Faik Ahmet Barutçu ile beraber  sık sık İnönü’yle 

görüştüklerini görürüz.66 26 Ocak 1948 günü K.Karabekir vefat etti. Cenaze İnönü, 

Hasan Saka gibi yüksek erkânın ve kalabalık bir halk kitlesinin katılımıyla defnedildi.67 

Karabekir‘den boşalan Meclis Başkanlığı’na Hasan Saka, Ali Fuat Cebesoy’u  önerdi. 

Ali Fuat Paşa seçimi Saraçoğlu ve Peker’e karşı ezici bir üstünlükle kazandı.68 

 Şubat 1948’de İnönü, Milli Eğitim Bakanlığı nezaretinde imam ve hatip 

yetiştiren okullar ile ilahiyat fakülteleri açılması tezini ileri sürdü. Hasan Saka bu 

konuda mütereddit idi. İlerleyen saatlerde o da bu fikri kabul etti.69 11 Haziran 1948 

tarihli Tasvir Gazetesi’ne göre (II. Saka Hükümeti) CHP üç gruba bölünmüştür. Sağ 

kanat; Peker ve mahiyeti, ortada; Hilmi Uran, Hasan Saka, Barutçu, Günaltay ,sol 

kanatta; Nihat Erim, Tahsin Banguoğlu, Cavit Oral ve arkadaşları. Saka kabinesinde 

daha ziyade partinin merkezine ve sol cenahına dayanan bir kabine olduğu belirtilir.70 

Marshall yardımı görüşmeleri olduğu  sırada 2. Saka Hükümeti içindeki fikir ayrılıkları 

artar ve kabine istifa eder. Sonraki bir buçuk yıl seçim hazırlıkları ve psikolojisi 

egemendir. 8 Nisan 1950’de CHP milletvekilleri adayları için yurt genelinde yoklama 

yaptırır. Trabzon’da Barutçu 1. Saka ise 4. sıradadır.71 

 1950 seçimlerinde CHP iktidardan düştü ama Hasan Saka 1954’e kadar 

milletvekili olarak kaldı. Bu dönemde Meclis Dışişleri Komisyonu’nda çalıştı.72 Bu 

seçimlerde Hasan Saka çoğunluk sisteminin CHP’yi düşüreceğini görmüş, bu yüzden 

nisbi temsil sistemini istemiş ancak İnönü’yü kararından döndürememişti.73 

 1954 seçimlerinde CHP %36 oy oranıyla, 1950 seçimlerinde aldığı 69 oyun 

yarısını bile alamadı, sadece Malatya, Sinop ve Kars illerinde kazandı.  Meclis’e 31 

                                                 
66 Barutçu, age. ,C.2, s. 874-882. 
67 Barutçu, age., C. 2, s. 878 . 
68 Cebesoy: 284 oy, Saraçoğlu: 28, Peker: 6 oy aldılar. Bkz. Barutçu, age., C.2, s.879.  
69 Barutçu ,age., C.2, s. 883-885. 
70 Tasvir, 11.06.1948. 
71 Barutçu, age.,. C.2, s. 875.  
72 Cihad Baban, “Hasan Saka Merhum” Ulus Gazetesi ,3 Ağustos 1960.  
73 HSA, s. 104 Anlatan Şemsi Kuseyri… Mehmet Aldan, İz Bırakan Mülki İdare Amirleri. İçişleri Bak. 
Yay., Ankara 1995, s. 294. 
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milletvekili ile girdi.74 İnönü başta olmak75 üzere CHP’yi kalabalıklar karşısında 

popüler kılacak bir çalışma ve söylem eksikliği 1954 seçim yenilgisini de beraberinde 

getirdi.76 Barutçu ve Saka Meclis’e giremedi. İnönü bunu Trabzon’un ayıbı olarak 

yorumladı.77 Böylece Hasan Saka’nın siyasi yaşamı sona erdi.  Seçim sonrası Ordu 

Vapuru ile hareket eden Saka’ya teselli vermek için Şinasi Özdenoğlu gelir ve der ki: 

“yenilmişlere ölüm yok ya… üzülmeyin hocam bu da geçer.”  Saka ise “Geçer ama 

evladım, deler de geçer” diyerek duygularını ifade etmiştir.78 

             Sonraki yıllarda  Saka özel işlerini takip için Trabzon’a gidip gelmeyi sürdürdü. 

Bu seyahatlerinde Ural Palas Otelinde kalır ve gençlerle sohbet ederdi.79 Son Trabzon 

ziyaretinde rahatsızlandı, kendi şüpheleri dışında teşhis konamıyordu. Ölümünden kısa 

bir süre önce kanser olduğu anlaşıldı, Alman Hastanesi’ne yatırıldı. Bir süre tedavi 

gördükten sonra kendi isteği üzerine Ayazpaşa’daki evine gönderildi.80 Kendisini son 

ziyaret eden ölümünden iki gün evvel İsmet İnönü oldu. Saka İnönü’yü tanıdı ve elini 

öptü. Durumu ağırlaştı ve komaya girdi. 29 Temmuz 1960 Cuma günü 04:05’e vefat 

etti.81 Cenazesi 31 Temmuz’da Şişli Camii’nde kılınan namazı müteakip Zincirlikuyu 

Mezarlığı’na defnedildi.82 

1.3.Nüktedanlığı ve Bazı Kişilik Özellikleri 

Hasan Saka denince aklımıza hemen herkesin hatırladığı bir “çekilme” öyküsü 

gelir.83 Bazı Trabzonluların kendisine istifa et manasına gelen “çekil” diye telgraf 

                                                 
74 Aydemir, age ,C.3, s. 141.  
75 Aydemir, age.,C.3 s.142. 
76 Aydemir, age., s.142. 
77 Cumhuriyet Ansiklopedisi, 1941-60, C.II.,s. 357.  
78 Şinasi Özdenoğlu, “Örnek Bir Devlet Adamı: Hasan Saka” , HSA,  s. 101-102. 
79 Erol Zihni Gürsoy, “Hasan Saka Cumhuriyetin Hizmetinde Bir Ömür” HSA, s. 151. 
80 Bilgin, age., s.11. 
81 Vatan Gazetesi 30 Temmuz 1960, Dünya Gazetesi 30 Temmuz 1960, Akşam Gazetesi 30 Temmuz 
1966.  Saka 1955 yılında İstanbul Ayaspaşa’da Bosfor Apartmanı’nda yaşamaya başlamıştı. Bkz. Bilgin, 
age., s. 11. (Müeyyet Saka ile yapılan mülakat). 
82 Dünya Gazetesi 31 Temmuz 1960, Ulus Gazetesi, Akşam Gazetesi aynı tarih. Aynı gazetelere göre 
cenazesine İnönü, Kasım Gülek, Vali Refik Culga ve çok sayıda milletvekili ve halk katıldı. İnönü derin 
üzüntüden başka şey ifade etmedi. 
83 Bu olayın ayrıntıları için bkz. HSA, s. 29. 
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göndermeleri üzerine Hasan Saka: “Çekildim! 80 kilo geldim” diye esprili bir cevap 

vermiştir. 

San Francisco Konferansı dönüşünde heyet Halep’e uğrar. Başkonsolos heyete 

güzel bir kebap ziyafeti çeker. Herkes kebabı çok beğenir ve Hasan Saka atılır: “Bu da 

bir şey mi? Gelin Trabzon’a ben size Halep kebabının nasıl nefis yapıldığını 

göstereyim.” Falih Rıfkı dayanamaz: “Saka, gayret etsen Türkçenin de en güzel 

şivesiyle Trabzon’da konuşulduğunu iddia edeceksin” der. Hasan Saka “Tabi, ne 

zannettin” diye mukabelede bulunur.84 

Rıza Nur’un anlatımına göre Saka akıllı, mantıklı söz söyleyen ama aynı konu 

üzerine konuştukça saçmalayan, sinirlendiğinde ağzına geleni söyleyen85 içindekini 

saklamayan bir yapıya sahiptir.86 

Nadir Nadi, 15 Ocak 1949 tarihli Cumhuriyet gazetesinde çıkan yazısında “İtiraf 

etmeliyim ki kendisi o hücumlara tam efendice ve hürriyet sever bir devlet adamı olarak 

tahammül göstermiş, bir defa bile sinirine yenilip herhangi bir zaafa düşmemiştir. 25 

yıllık cumhuriyet tarihinde böyle medeni ve demokratik bir mukavemet sınırını onun 

kadar iyi geçirmiş bir ikinci başbakan hatırlamıyorum” diyerek saygısını ve hayranlığını 

belirtir.87 

Buraya kadar anlattıklarımız onun espriyi seven, neşeli, ağır konuşmasını da 

bilen, zeki ama saf ve çocuksu bir yönü de olan, dürüst, sabırlı ve  ılımlı, insana saygılı 

bir devlet adamı olduğunu gösterir. Bunun yanında oldukça itaatkar, evet efendimci bir 

yapıda olduğunu söyleyenler de vardır.88 

                                                 
84 Feridun Cemal Erkin, Dış İşlerinde 34 Yıl, Anılar-Yorumlar, Cilt 1, TTK Basımevi, Ankara, 1980, s. 
171; Bilal Şimşir, Bizim Diplomatlar, s. 542-543. 
85 Burada Rıza Nur Lozan’da konferansın kesintiye uğramasına yakın, delegelerden Bompart’a çok kızıp 
ağır küfürler savurduğunu belirtir. 
86 Rıza Nur, Lozan Hatıraları, Boğaziçi Yay, İstanbul, 1999, s. 170-171, 212. 
87 Sami Karaören: “Uygar Bir Devlet Adamı: Hasan Saka” HSA, s. 82. 
88 Bunların ayrıntıları için Bkz. Erkin, age., 172; Barutçu, age., s. 907; Aydemir, a,g.e,, s. 417. Rıza Nur 
ise Hasan Saka’ya İstanbul’un ünlü meczuplarından Pazarola Hasan Bey’in lakabı olan Pazarola diye 
seslenir. Rıza Nur’un psikolojik durumu gel gitli olduğundan hakaret etmediği adam neredeyse yok 
gibidir. Pazarola Hasan Bey için bkz. Toplumsal Tarih Dergisi, ve Ek’i, Şubat 2006. 
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Eleştiriye açık olduğunu da Cihad Baban’ın, 3 Ağustos 1960’ta Ulus 

Gazetesi’nde çıkan yazısından anlıyoruz.89 

Bakanlık yaptığı dönemlerde müdahaleci bir tavır yerine gözlem yapmayı, 

meclistekileri dinlemeyi tercih ederdi.90 Kararlı, ciddi, az ve öz konuşan bir duruşu 

vardı.  

Barutçu, İnönü, Hilmi Uran gibi devrin ileri gelenlerinin hatıralarından 

anladığımız kadarıyla da Hasan Saka, Atatürk’e ve onun temsil ettiklerine son derece 

bağlı, son derece devletçi-merkeziyetçi bir karaktere sahipti. Yine benzer kaynaklardan 

öğrendiğimize göre İnönü’yü her zaman  takdir ederdi. Kabine kurduğu dönemlerde de 

onun sözünden dışarı çıkmadığı ve aldığı talimatlara göre hareket ettiği görüldü. 

İnkılapları her zaman savunurdu. Ural Palas Otel’de gençlerle bu yönde 

sohbetler yapardı. 

Adalet duygusu güçlüydü.91 Dini konularda ailesinden gelen engin bir kültüre ve 

bilgiye sahipti. Laiklik prensibinden de taviz vermezdi. Seçim vakti imam kadrosu 

isteyen milletvekillerine “Of’ta imam çok, gitsin oradan alsınlar” diyerek cevap 

verirdi.92  

Tam anlamıyla vatansever, partiler üstü zihniyette bir devlet adamı  olmuştur.93 

Cihad Baban’ın deyişiyle “… söze memleketçi görüş ile başlayıp, memleketçi görüş ile 

bitirirdi.94 

M. Kemal ile başlayan, İnönü ile devam eden sofra kültüründe memleket 

meseleleri konuşulur, partiyle ilgili teklifler sorunlar görüşülürdü. Bu sofraların sürekli 

konuklarından biri de elbette Hasan Saka idi.O dönemlerde yazılan hatıratlardan 
                                                 
89 “… Kendini şiddetle tenkit ettiğim bir günde, mecliste karşılaşmış ve bana haklı olduğumu bildirerek 
ellerimi sıkı sıkıya tutup hayatımda ilk defa gördüğüm, bir centilmenlikle bu tenkide can ve gönülden 
teşekkür etmişti.” 
90 Erkin, age., s. 171-117. 
91 1950 yılında Of’ta memurluk yapan amcazadesi Osman Saka bir gün Saka’dan tayininin Trabzon’a 
yapılmasını isteyerek gelmiş ve şöyle bir cevap’la karşılaşmış: “Devlet memuru istediği yerde değil, 
istenilen yerde istihdam olunur.”, Osman Saka ile Eylül 2001’de Akçaabat’ta yapılan mülakat. Osman 
Saka bu mülakattan 1 ay sonra vefat etti. Kendisi Saka’nın kütüphanesini ve 50’ye yakın çerçeveli 
fotoğrafı Kültür Müdürlüğü yetkililerine teslim etmiş (tutanağı var)-ki bunları teslim alan Veysel Usta şu 
an KTÜ’de öğretim görevlisi- .Şahıs ve kurum görevlileri bu resimlerin ellerinde bulunmadığını ifade 
ettiler. 
92 Şinasi Özdenoğlu, a.g.m, s. 104. 
93  A.N. Kırmancı, “Hasan Saka’nın Arkasından”  Vatan Gazetesi 1 Ağustos 1960. 
94 Cihad Baban, “Hasan Saka Merhum”, Ulus Gazetesi, 3 Ağustos 1960. 
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anladığımız kadarıyla İnönü, Hasan Saka’ya değer verir, iltifatlar eder ve onun 

bulunmadığı ortamlarda mutlaka sorardı. 

O dönemde dış işleri bakanlığı yazışmalarında “sonsuz saygılarımla arz edip ” 

ibaresi kullanılırmış. Bir gün genç bir memur bir yazı arzeder. Saka’nın eli kalemine 

giderken birden kaşları çatılır ve memura yazıyı okumasını söyler. Ancak memur bir 

hata bulamaz. Bu defa şube müdürü çağrılır ve o da yanlış bulunmaz derken genel 

müdür çağrılır ve o da bulamayınca Saka çıkışır: “Donunu geydür de gel!” Meğer 

sonsuz kelimesinin başına “s” yerine “d” yazılmış ve paraf edenler bunu fark 

etmemişler. Derler ki bu olaydan beri  o ifade artık kullanılmaz olmuş.95 

M. Kemal’le başlayan- göze batan- güzel giyim tarzının Saka’da da devam 

ettiğini görürüz. Cumhuriyetin ilk yıllarında yönetici sınıfın giyim kültürü üst 

düzeydedir. Bunun yansımaları yakın zamana kadar belli bir yaşın üstündeki 

öğretmenlerde de görülürdü. Trabzon ili kültür müdürlüğüne teslim edilen kitaplara-ki 

bunlar küçük bir kısmı imiş- bakılınca çok koruyan, düşünen, kültürlü bir insan olduğu 

sonucuna varırız. 

Eskilerin adeti olan kulüpler Saka’nın da ilgi alanına girerdi. Çünkü buralar faal 

sosyal ortamlardı ne koyu sohbetler yapılacak arkadaşlar arasında.96 Büyükada yat 

kulübü kurucularındandı.97 Ekim ve Mayıs ayları arasında sigara içer içkiyi özel 

toplantılarla ölçülü olarak içer ve aslan oyun oynamazdı.98  

 Özetlemek gerekirse Saka zeki, çalışan, planlı, espiritüel, bilmediğini değil 

bildiğini konuşan, az ve öz konuşmayı seven ,alanına hakim kültürlü, estetik zevkleri 

gelişmiş, gençlere ve özellikle demokrasiye saygılı, devlet adamı olarak parti üstü bir 

tavır sergileyen, bölgeci değil merkeziyetçi bir insandı. Bunda iktisat bilimiyle uğraşmış 

olmasının payı da yadırganamaz. 

                                                 
95 Milliyet,Vatan Gazetesi ,30 Temmuz 1960. 
96 Milliyet,Vatan Gazetesi,30 Temmuz 1960. 
97 Bilgin, age., s. 14. 
98 Bilgin, age. ,s. 15; Vatan Gazetesi, 1Ağustos 1960. 
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          I.4.Eserleri 

          Hasan Saka,ciddi devlet adamlığı yanında eğitici özelliğiyle de dikkat çeker. 

Gezilerinde gençlerle sohbet etmesi bu savı destekler niteliktedir. Ayrıca kabinelerinde 

genç simalara yer vermiş olmasını da bu bağlamda değerlendirebiliriz. 1941’e kadar 

öğretim görevliliğini sürdürmüş olması, onun eğitime ne kadar önem verdiğini 

göstermesi açısından ilginçtir. Onun eğitime önem verdiğini gösteren en önemli kanıt 

ise elbette verdiği eserlerdir. 

            1.İlm-i Mali: Ankara Hakimiyet-i Milliye Matbaasında 1928 yılında basılan eser 

Osmanlıca olmasıyla dikkat çeker. Maliye konusuna modern manada yaklaşımın 

sergilenmiş olması, eseri önemli kılan en önemli etkendir. Eser genellikle ders notları 

niteliğini taşır.Eserde şu konu başlıkları yer alır: Verginin Tarifi, Verginin Gaye Ve 

Maksadı, Vergiler Hakkında Adam Smıth’in Vaz Ettiği Dört Kaide, Vergilerin Vahdet 

Veye Tedidi, Vahdet Teklifinin Mehaziri, Bilvasıta Ve Bilavasıta Vergilerin Manzume-

İ Tekalifde Mütekabil Mevkileri, İstihlak Vergilerinin Tarifesi, Umumi İstihlak 

Vergileri, Zinet Ve İhtişam Vergileri, Egzersiz Ve … Usulleri, Egzersiz Ve … 

Usullerinin Feraid Ve Mezahiri Mütekabeleleri, Bütçenin Zaman-I İhzarı Ve Sene-İ 

Maliye Mebdei, Bütçe Erkamının Suret-İ Tahmini, Tahsisat-I Medhule Ve Tahsisat-I 

Meknune, Varidat-I Devletin Asıl Tahmini 

             2.Maliye Ders Notları: Saka’nın profesörlük zamanı eserlerinden olan 

kitap,İlm-i Mali isimli eserin devamı niteliğinde olmakla birlikte geliştirilmiş basım 

olarak da telakki edilebilir. Eser Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti 

Neşriyatından 7 numara olarak çıkmış.Eser Başlangıç, Bütçe, Devletin Varidat 

Kaynakları ve Tekalif Nazariyeleri olmak üzere 3 ana bölümden oluşur.1.Bölümde;mali 

hadiselerin tanımı,maliye ilim midir değil midir konusu,devlet masraflarının zahiri ve 

hakiki artma sebepleri ele alınmıştır.2.Bölümde;bütçenin hazırlanmasına taalluk eden 

eden mali işler, bütçe usulleri, mali sene meselesi, gelir ve giderleri tahmin 

usulleri,bütçede genellik ve özellik konusu,yasama kuvvetinin bütçeyi tasdik etmesinin 

tarihi sebepleri, günümüz yasama kuvvetlerinde bu hakkın kullanılış tarzı, aylık avans 

kanununun incelenmesi, finans bakanlığı teşkilatı, gelir bütçesinin tatbiki, devlet 

alacaklarının tahsilinde hususi teminat, borçlu devlet nazariyesi, bütçenin teftiş ve 

murakabesine taalluk eden mali işler incelenir.3.Bölüm Devletin Gelir Kaynakları Ve 
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Bunların Tarihi Tekamülü, Vergi, İstikrazlar olarak üç alt başlığa ayrılmıştır. Bunlardan 

birincisinde devletin gelir kaynakları anlatılırken;ikincisinde verginin tarifi, 

mükellefiyet,vergi çeşitleri,vergilerin sınıflandırılması,vergilerde mükerrerlik-muzaaflık 

hadiseleri üzerinde durulur.Üçüncü alt başlıkta ise;istikraz(borçlanma) kaynakları, 

istikraz çeşitleri,devlet borçlarının indirilmesi lüzumu ve borçlanmanın kanuna 

dayanması konularına yer verilir. 

             Eserin son bölümünde ise “Osmanlı İmparatorluğu Düyunu Umumiye Tarihinin 

Hulasası” adlı bölüm yer alır. 

            3.Dış Ticaret ve Gümrük Politikası: Maarif  Bakanlığı yayınları arasından 1945 

yılında çıkan eser, genç cumhuriyetin artan ticaret ilişkileriyle aynı döneme 

rastlar.Eserde , daha önceki ciddi ve bilimsel tarzın devam ettiği görülür. Ticaret ve 

Gümrük üzerine izahatlar, bunların devlet politikası olarak ele alındığı bölümler dikkat 

çeker. 

           Kitapta; milletlerarası ticaret siyaseti, iktisadi siyasetin taksimi, iktisadi siyasetin 

tarihçesi, merkantilizm, gümrük tarifeleri ve ihtiva ettikleri esaslar, gümrük tarifelerinin 

iktisadi karakterleri, himayekar tarifeler ve himayecilik, ithalat ve ihracat resimleri, 

tarifelerin diğer çeşitleri, unutulmuş eşya meselesi, karışık eşya meselesi, rayiç 

tarifesinin mahzurları, tarife sistemleri, gümrük tarifemiz , tarife politikasında rejimler, 

antrepo sistemleri,serbest liman ve mıntıkalar, transit ticareti, en çok müsaadeye mahzar 

millet kaidesi, dış ticaret siyasetinde doktrin ihtilafları, gümrük muameleleri, gümrük 

cürümleri gibi konular açıklanır. 

            Kitaplar hakkında genel bir değerlendirme yapmak gerekirse şunları 

söyleyebiliriz: Kullanılan dil oldukça açık ve anlaşılır. Verilen bilgiler mukayeseli ve 

akılda kalıcı.Geç cumhuriyetin istediği ve beklediği kaliteli eleman, kalifiye insan 

yetiştirmek için uğraşıldığı eserlerden anlaşılabiliyor.Yabancı emsallerden , 

Avrupa’daki uygulamalardan örnekler verilmesi eserlerin olumlu yönlerinden olduğu 

kanaatindeyiz. Ayrıca bu eserler Saka’nın eğitim-öğretime verdiği önemi somut olarak 

göstermesi bakımından da önemlidir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

HASAN SAKA ve LOZAN KONGRESİ 

2.1.  Konferans Öncesi Genel Durum  

Osmanlı Devleti 1.Cihan Harbi’nden sonra Mondros Mütarekesi’ni imzalayarak 

Anadolu kapılarını-ki bütün diğer kapılar zaten yıkılmıştı- işgallere açtı, uygun bir hale 

getirdi. Ancak İstanbul efkâr-i umumiyesinde İngilizlerden ılımlı bir muamele 

görüleceği fikri yaygındı99 Mütareke’nin adından bu psikolojik beklentinin tam tersine 

işgaller başladı. Aslında İngiltere başbakanı Lloyd George’un konuşmaları takip 

edilebilseydi bu ülkenin tavrı daha rahat anlaşılabilirdi.100 

İngilizlerin bu yıllardaki siyaseti Boğazları elde bulundurmak, Anadolu’nun batı 

yakasında da Yunanlıları görmek temellerine dayanıyordu. Zira onlar için bu Süveyş’e 

açıdan bir kapı ve askeri üsler anlamını taşıyordu.101 Anadolu’da ise M. Kemal 

liderliğinde yeni bir oluşum başlıyordu.102 

 Yunanlılar İnönü’de yenilgiyle tanıştı(Ocak 1921). Aynı dönemde İtilaf 

Devletleri arasındaki çıkar çatışmaları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Fransa, Alman 

meselesini İngiltere’nin desteği olmadığı için istediği gibi çözememişti.103 Fransız 

kamuoyunda bu savaşı sorgulayanların sayısı artıyordu.104  Böylece Türkiye’ye karşı 

izlenen politikalar değişmeye başladı ve bunun ilk örneği Şubat 1921’de Londra 

Konferansı’na Ankara Heyeti’nin de çağırılmasıyla yaşandı. Yunan generaller Fransız 

ve İngiliz meslektaşlarının uyarılarına rağmen Ankara’ya kadar gideceklerini 

                                                 
99 İsmet İnönü, “İstiklal Savaşı ve Lozan”,Yayına Haz:Utkan Kocatürk, Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi, Ankara 1993. s.2.Makalenin İnönü tarafından verilişi  23 Ekim  1973’te Türk Tarih Kurumunca 
düzenlenen seminerdedir. 
100 L. George 17.12.1919 tarihli bir oturumda özellikle boğazların egemenlik altına alınmasından 
bahseder. Benzer konuşmaları 1918 yılında da yapmıştır. 27.02.1920 tarihinde ise yapılacak anlaşmayla 
Türkiye’nin cezalandıracağından söz eder ve sert düşmanca cümleler kullanır. Bkz. Apdüllahat Akşin, 
Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri Ve Diplomasisi ,TTK, Ankara 1991 s. 85. 
101 Akşin, , age.,  s. 86. 
102 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mazhar Müfhit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, 
TTK, Ankara, 1997. 
103 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, C.IV, MEB Yay., İstanbul 1991, s.27 . 
104 Tansel, age., s.40-41.  



 20

söylüyorlardı.105 Onların ve diğer devletlerin (İngiltere-Fransa-İtalya) asıl amacı Sevr’in 

tadil edilse bile tatbikiydi. Konferansın ardından Türk-Rus Dostluk ve Kardeşlik 

Anlaşması, Batum’un yitirilişi ve II. İnönü zaferleri geldi.106 Bunları Fransa, İngiltere ve 

İtalya ile imzalanan anlaşmalar izledi.107 Sovyet Rusya ile ilişkiler antiemperyalizmin 

ortak paydasında birbirine muhtaç iki komşu ilişkileri nasılsa o şekilde durum ediyordu. 

Rusların bu tavrı elbette daha ziyade Bolşevizm’i koruma kaynaklıydı. Yunanlılar 

yenilginin etkilerini azaltmak,Türk birliklerinin ilerleyişini durdurmak amacıyla 

toparlanıp taarruza geçtiler. 

Kütahya-Eskişehir muharebelerinde Türk ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna 

çekilmek zorunda kaldı. M. Kemal Başkomutanlığa getirildi. Tekalif-i Milliye Emirleri 

çıkarıldı. Sakarya Zaferi yaşandı. Meclis’te gruplaşmalar baş gösterdi. Bir yıl silah 

teminine çalışıldı ve taarruzdan önce ordu donatılmış sayılırdı.108 

Taarruz 26 Ağustos 1922 sabahı başladı. 27’sinde ilerleme sürdü. 30 Ağustos’ta 

düşman panik halinde kaçıyordu. Böylece Milli Mücadele’nin askeri ayağındaki başarı 

sağlandı ve siyasi alandaki var oluş mücadelesine dönüldü. Bu mücadele de zorlu 

geçecekti.  

Dikkate değer bir husus da Lloyd George hükümetinin kuvvet artırımına gitmek 

istemesiydi. Ancak başta Fransa olmak üzere hiçbir devlet bu fikre yanaşmadı. İngiltere 

bu fikrinde yalnız kaldı.  

Yunanistan ve İngiltere mütareke istedi. M. Kemal ise mütarekenin Anadolu için 

değil Trakya için olabileceğini belirtti.109 Konferans Mudanya’da başladı. Türkiye’yi 

İsmet Paşa, İngiltere’yi General Harigton, Fransa’yı General Charpy, İtalya’yı General 

Monbelly temsil etti. 3 Ekim 1922’de İsmet Paşa başkanlığında toplanan konferansa 

                                                 
105 Tansel, age., s. 40-41. Ayrıca konferansta İstanbul hükümetini temsil eden Tevfik Paşa’ya söz sırası 
geldiğinde “Söz asıl milletvekillerine aittir. Binaenaleyh Anadolu Heyeti’ne söz verilmesini teklif ve rica 
ederim” demesi hayretlere sebep olmuştu. Çünkü Ankara ve İstanbul heyetlerinin çatışması da 
umuluyordu. 
106 Mahmut Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti (1921-22) ,İstanbul,s.45-46. 
107 Tansel, age., 50-53.  
108 Tansel, age., s. 130-150. 
109 Tansel, age., s. 184. 
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Yunanlılar katılmadılar.110 11 Ekim’de ateşkes imza edildi.111 Ateşkes, barışgörüşmeleri 

yapılmasını da öngörüyordu ve bu görüşmelerin adresi de belliydi: Lozan (Lausanne). 

2.2. Lozan’a Gidecek Heyetin Seçilmesi 

Barış görüşmelerinde bir tarafta Türkiye, diğer tarafta İngiltere, Fransa, İtalya, 

Yunanistan, Japonya, Romanya ve Yugoslavya katılacaktı. Boğazlar meselesi ele 

alınırken, Sovyet Rusya da hazır bulunacaktı.112 ABD konferansta gözlemci 

bulunduracaktı.113 

Bu anlaşmanın yeni Türkiye ile Batı ülkeleri arasında mali-ekonomik sorunlar, 

kapitülasyonlar rejimi, Türkiye’nin deniz ve kara sınırlarının belirlenmesi konularındaki 

ilişkileri düzenlemesi ve bundan başak Türk Devletini resmen tanınması sorunun 

çözmesi gerekiyordu.114 

“Lozan Sulh masasında bahse mevzu olan meseleler, 3-4 senelik yeni bir 

devreye münhasır kalmıyordu. Konferansta asırlık hesaplar görülüyordu. Bu kadar eski, 

karışık, bu kadar mülevves hesapların içinden çıkmak, elbette o kadar basit ve kolay 

değildi.”115 

M. Kemal’in bu cümleleri aslında Lozan’a gidecek Türk Heyeti’nde bulunması 

gereken özellikler hakkında da ipuçları veriyordu. Lozan sadece Yunanlılara kazanılan 

zaferin sonucu değil Birinci Dünya Savaşı’nın da sonuçlanmasını-Türkiye açısından- 

sağlayacak bir anlaşmaydı. Binlerce yıllık Türk tarihinin en önemli dönüm 

noktalarından biriydi. Çünkü modern çağ beraberinde ağır silahları, sömürüyü ve ezilen 
                                                 
110 Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Milli Mücadele,  Ankara 1955, s. 445. 
111 Tansel, age., s. 184-185. 
112 Bunu elbette Türkiye istiyordu. Çünkü boğazlar Rusya’nın neredeyse 3 asırdır hedefiydi ve burada 
İngiliz emellerinin gerçekleştiğini görmek istemezdi. Ayrıntı için bkz. A. M. Şamsuddinov, Türkiye 
Ulusal Kurtuluş Savaşı Tarihi, 1918-1923, Çev: Ataol Behramoğlu, Doğan Kitapçılık, İstanbul, Aralık 
1999 
113 Mehmet Gönlübol, Cem Sar, Olaylarla Türk Dış Politikası, (1919-1995), Siyasal Kitabevi Ankara 
1996, s. 48, Yusuf Hikmet Bayur, Türkiye Devletinin Dış Siyasası, TTK, Ankara 1995, s. 120; Aydemir, 
age., C.1, s. 226. 
114 Şamsuddinov, age., s. 303. 27 Ekim’de  TBMM’ye verilen nota: “İngiltere, Fransa, İtalya 
hükümetleri… şarttaki harbe nihayet verecek bir barış anlaşması imzalanması amacıyla 13 Kasım’da 
müzakereye başlamak üzere  Ankara Hükümetini Lozan’a delegelerini göndermeye davet etmekle 
şereflenirler. Delegelerin tam yetkili olması, fakat sayıca ikiyi geçmemesi kararlaştırılmıştır”. Bkz. 
Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl Lozan, TC. Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset Planlama Genel 
Müd., Ankara 1973, s. 2. 
115 Aydemir, age., C.1 s. 226. 
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milletlerin yok olma tehlikesini de getiriyordu. Gerçekten bu Türklüğün ateşle 

imtihanıydı. 

Bütün bu sebeplerden dolayı sulh görüşmelerine katılacak kişilerin bağımsızlık 

bilincine, M. Kemal’in aksiyonerliğine ve ideallerine bağlı, Osmanlı Sarayı’ndan ve 

saray zihniyetinden uzak kişiler olması gerekiyordu. Aslında bu özellikler delegelerin 

tamamından ziyade başkan için aranıyordu desek yanlış olmaz. Zira Nutuk’ta da M. 

Kemal’in başkan kim olacak sorusuyla ilgilendiğini görürüz.116 Meclis’teki yaygın 

kanaate aykırı olarak M. Kemal Murahhas Heyeti konusunda ağırlığını koydu ve Ş.S. 

Aydemir’in Tek Adam adını hak edecek şekilde etkisini hissettirdi.117 Y. Kemal Bey 

Hariciye Vekilliği’nden istifa etti, yerine İsmet Paşa getirildi.118 

Ali Fuat Bey hatıratında; M. Kemal’in, Rauf Bey ve Y. Kemal Bey’in fikrini 

aldıktan sonra baş delege olarak İsmet Paşa’nın, refakatçiler olarak Rıza Nur ve 

Saka’nın gitmesine karar verdiğini yazar.119 

TBMM 26 Ekim’de bu seçimi oy birliğiyle kabul etti ve İsmet Paşa Hariciye 

Vekili oldu. 2 Kasım’da ise Murahhas Heyeti seçildi. İsmet Paşa Başkan (Baş delege), 

Saka ve Rıza Nur diğer delegeler olarak belirlendi.120 

                                                 
116 M. Kemal Lozan’a gidecek Murahhas Heyeti Başkanlığı için Rauf, Bey (Başbakan), Y. Kemal 
Tengirşenk (Hariciye vekili), Sıhhiye Vekili Rıza Nur’un tabii adaylar olarak görüldüğünü, kendisinin ize 
Mudanya’da İsmet Paşa’yı izlediğini ve onu uygun gördüğünü, bunun için Y. Kemal Bey yerine İsmet 
Paşa’yı hariciye vekaletine önerdiğini böylece konferansı gitmeye zemin hazırladığını anlatır. M. 
Kemal’in İsmet Paşa’yı istemesinin asıl sebeplerinden biri onun soğukkanlı ve zeki olması, ayrıca 
Mudanya’da direktifleri sürekli Mustafa Kemal’den alması yani Mustafa Kemal’e bağlı olması kuvvetle 
muhtemel.Nutuk,Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu-Atatürk Araştırma Merkezi,Yayına 
Hazırlayan :Zeynep Korkmaz,Ankara 1995,s.463-475. 
117 Meclis’in kanaati için bkz. Cebesoy ,age.,  C. 1, s. 108-109. 
118 Akşin, age., s. 107, Sina Akşin, Çağdaş Türkiye, 1908-1980 ,Cem Yayınları, İstanbul 1989, s. 107; 
Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 4. Rauf Bey ise Başkanlığı kendisinin yapmak istediğini ancak 
Devletlerin Konferansta Dış İşleri düzeyinde temsil edileceğinden Y. Kemal Bey’in gitmesinin uygun 
olduğunu fakat onunda Rauf Bey başkanlığında gitmek istemesinden M. Kemal’e İsmet Paşa’yı 
önerdiğini anlatır. Bkz. Rauf Orbay, Siyasi Hatıralarım, Cilt 2, Emre Yayınları, İstanbul 2002, s. 116; R. 
Salahi Sonyel ,Lozan’da Türk Diplomasisi (Eylül 1922, Ağustos 1923) TTK, Ankara 1974, s. 47.  
119 Cebesoy, age., s. 102-109.Andrew Ryan Türk delegeler hakkında kısa notlar almıştır.Bunlara göre 
İsmet Paşa;aşırı eğilimli,görüşmelerde inatçı,Mustafa Kemal’in sadık yardımcısı; Rıza Nur,belirli 
görüşleri olmayan,macerasever,aşırı eğilimli,en çok para ödeyenlere bağlılıkla hizmet 
eden,Bolşeviklerden ödenek alan; Hasan Bey ise,maliye uzmanı ama mali konularda pek az bilgisi olan 
biri olarak tavsif edilir.Alıntılanan yer,Salahi R. Sonyel, “İngiliz Belgelerinde Lozan”,80.Yılında 2003 
Penceresinden Lozan Sempozyum Bildirileri,6 Ekim 2003,TTK,Ankara 2005, s.18-19. 
120 Aydemir, age., s. 217. Heyet seçiminin 3 Kasım, Saka’nın da 2 veya 3. delege olduğu konusunda 
değişik ifadeler bulunmakta. Ancak burada önemli olan bir birimlik fark değil delegelerin Saka ve Rıza 
Nur olmalarıdır. Her birini de Meclis üyeleri belirlemiştir.Delegelerin seçimi için bkz.İsmet İnönü’nün 
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Murahhas Heyeti’ne birçok müşavirin de eklendiğini belirtelim. Yapılan 

oylamada İsmet Paşa’nın oybirliğiyle, Rıza Nur Bey’in 122, Saka’nın da 152 kabul oyu 

ile delege olmaları onaylandı. Danışmanlar için de aynı şekilde oylama yapıldı ve Zekai 

(Adana), Celal (Saruhan), Zülfü (Diyarbakır), Veli (Burdur) beyler seçildi.121 

Görevlilerle birlikte heyet 20 kişiyi geçiyordu.122 Türk Heyetinde 3 delege, 21 danışman 

(müşavir), iki basın danışmanı 10 katip ve çevirmen vardı.123 İsmet Paşa’nın seçilme 

sebeplerini az çok anlattık. Saka’nın da seçilme sebebi Fransa’da eğitim görmüş bir 

maliyeci olmasıydı. Rıza Nur ise daha önce Moskova anlaşmasına Y. Kemal Bey ile 

gitmiş olması ve Fransızcasının iyi olması yüzünden seçilmişti. Hatıratının bir yerinde 

herkesin yanına bir katip aldığını, kendisinin bunu boşuna masraf olarak gördüğünü 

söyler ve Saka’ nın katibi olan genç çocuk konusunda onu uyardığını anlatır.124 

2.3. Konferansın Başlaması Ve Türk Heyetinin Tavrı 

Heyet 8 Kasım’da Sirkeci Garı’ndan Doğu Ekspresi ile Lozan’a hareket etti. 11 

Kasım’da Lozan’a varıldı.125 Bu sırada M. Kemal, Bursa’da yabancı bir gazeteciye 

verdiği mülakatta yeni yönetim biçimini açıklarken komünizmi veya Bolşevizm’i 

reddettiklerini söylemiş, hükümet şeklini tam demokrat bir halk hükümeti olduğunu 

belirtmişti.126 Türk Heyeti Ankara’dan aldığı talimatlar127 doğrultusunda hareket 

                                                                                                                                               
Hatıraları-Büyük Zaferden Sonra Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması 1,Yenigün Basın ve 
Yayıncılık,İstanbul 1998,s.59 . 
121 Bilgin age., s. 18. Ayrıca aynı yerde şu anlatılır: “M. Kemal Heyet-i Vekileyi topladı. Sanki önce 
Murahhas Heyeti hiç intihap edilmemiş gibi ‘Konferansa gidecek murahhasları intihap edelim’ dedi. 
Herkes durdu, o devam etti ‘İsmet Hariciye vekilidir. O reis olmalıdır’ dedi. Hayhay dediler. Sonra ‘diğer 
murahhas?’ dedi. Rıza Nur dediler. ‘Yine bir maliye mütehassısı lazım’ dedi ve Saka’i ileri sürdü. Kabul 
ettiler. Mütehassısları katibini yine eskisi gibi ibka ettiler”,Mahmut Goloğlu, Cumhuriyete Doğru 1921-
1922, Başnur Matbaası, Ankara 1971, s. 360. 
122 Bayur, age., s. 121; Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 5. 
123 Cebesoy, age., C. 1, s. 169. 
124 Rıza Nur, age., s. 35. Rıza Nur devamla İsmet Paşa’nın Saka’nın murahhaslıktan çıkarmayı kendisine 
önerdiğini, Lozan’da da 3. Delege meselesi için çok uğraştıklarını, bu çabaların Saka için değmeyeceğini 
anlatır.Bu katip daha sonra bakanlık da yapacak olan Suat Hayri (Ürgüplü)’dir. 
125 Bilal Şimşir, Lozan Telgrafları, Cilt 1, TTK, Ankara 1990, s. X-XI; Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 
1923, s. 7. Bu arada Osmanlı Döneminde Dahiliye Nazırlığı yapan Anadolu Hareketine Karşı olan Ali 
Kemal Bey İzmit’te linç edilmişti. Yine aynı dönemde Vahidettin yurt dışına çıkmış yerine Abdülmecit 
Efendi Halife seçilmişti. Saltanat kaldırıldığı için (1 Kasım 1922) sadece halifelik vardı. 
126 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923. s. 7. 
127 Rıza Nur hazırlıksız gidildiğini söylese de bunun pek doğru olmadığı anlaşılıyor. Zira Hem Goloğlu 
Kitapları hem de Rauf Bey’in hatıratı bunu yalanlar nitelikte. Zaten konferansın uzun sürmesi ve sonra 
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edecek, birçok mesele günü gününe rapor edilecekti. Türk heyetinin tavrını ortaya 

çıkaran temel maddeler ise; Misak-ı Milli sınırlarının korunması, Trakya’da 1913 

durumuna dönülmesi, Musul ve Kerkük’ün istenmesi, kapitülasyonların ve düyûnu 

umumiyenin reddi, Boğazlar’ın yabancı askerlerden arındırılması,128 mübadele esaslı bir 

azınlık yaklaşımı, tam bir silahlı kuvvetler bağımsızlığı olarak özetleyebiliriz.129 

Konferansın daha önce 13 Kasım’da başlayacağı duyurulmuştu. Ancak Türk Heyeti 

ortalıkta kimseyi göremedi. Hatta İsmet Paşa bunun İngilizlerin bir oyunu olduğunu bile 

düşünmüştü. Türk Heyetinin kimse tarafından karşılanmayışı da tarih sayfalarında 

Avrupa’nın medeniliği (!) adına yerini aldı.130 Bu arada İsmet Paşa Paris’e geçti ve 

Fransa Hariciye vekili Poincare ile görüştü. 

Konferans ancak 21 Kasım’da saat 15:00’de Monbenon gazinosunda İsviçre 

Cumhurbaşkanı Hab’ın  nutku ile açıldı. Kendini ev sahibi gören Lord Curzon da 

konuşma yaptı ve onun ardından İsmet Paşa. İsmet Paşa program dışı ve alışılmadık sert 

bir konuşma yaptı.131 

Konferansta 3 esas komisyon oluşturuldu:  

1. Topraklar, Askerliğe Ve Boğazlara Ait İşler Komisyonu. 

2. Ekalliyetler (Azınlıklar Komisyonu)  

3. Maliye, İktisadi Ve Hukuki İşler Komisyonu 

Bu komisyonlar da bir takım alt komisyonlara ayrıldı.132 Saka da uzmanlığının 

maliye olması sebebiyle 3. komisyonda görev almıştı.133 Alt komisyonlar meseleyi 

inceledikten sonra esas komisyonlara gönderiyorlar ve buradaki umumi celselerde 

karara bağlanıyordu. 1. komisyona ait işlere İsmet Bey, 2.sine Rıza Nur Bey bakıyordu. 
                                                                                                                                               
kesilmesi de Türk tarafının hazırlıksız olmadığını tam tersine temel konularda net tavırlar gösterildiğini 
net kararlar alınmış olduğunu gösterir. 
128 Bkz. Fatih Öztürk, Lozan ve Möntro Anlaşmaları Işığında Boğazlar Meselesi, Lisans Tezi, Selçuk 
Üniversitesi Konya 1999; Erhan Başyurt, Boğazlarda Bitmeyen Kavga-Ateş Yolu, Timaş Yayınları 
İstanbul, 1998. 
129 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923 ,s. 8-10. 
130 Aydemir, age., C.1, s. 225. 
131 Seha L. Meray, Lozan Barış Konferansı Tutanaklar-Belgeler,C.I, YKY, İstanbul 2001, s.1-4. 
132 Aydemir, age., C.1., s. 227-228; TPT, I. Dönem, C. II, s. 20. İsmet Paşa’nın Paris’e giderken yanında 
hukuk müşaviri Münir (Ertegün), Kurmay Yarbay Tevik (Bıyıklıoğlu) ve yaveri Atıf (Esenel) vardı. Bkz. 
Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 10. Meray, age.,C.I, s.12-14. 
133 Rıza Nur, age., s. 52. 
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Konferansın dahili nizamnamesine göre (2. madde) usul işleri görüşülürken devletler 2 

temsilci bulunduracaklardı.  

İsmet Paşa, Konferansa İngiltere, Fransa ve İtalya’dan sonra Başkanlık etme 

isteğinde bulunduysa da bu da reddedildi. Tüzük maddeleri 21 Kasım’da belirlendi ve 

22 Kasım’da komisyon çalışmalarına başlandı.134 

27 Kasım’a kadar ilk komisyonunun çalışmaları yapıldı. 27 Kasım’da Fransız 

baş delegesi Barrere başkanlında Maliye ve Ekonomi Komisyonu çalışmalara başlandı. 

İlk çalışmada Saka’nın yanında İsmet Paşa ve Rıza Nur da vardı.135 

Osmanlı Devleti’nin genel borçları, müttefik güçlerin Türkiye’nin işgal 

masrafları yunanlardan istenen tazminat sorunları 28 Kasım’da incelenmeye başlandı. 

Ulaştırma Ve Taşıma, Gümrük Ve Ticaret Usulleri, Ekonomik Sorunlar adlı üç alt 

komisyon kuruldu. Türk Heyeti Osmanlı borçlarını imparatorluktan ayrılan ilkelere 

bölüştürülmesini, işgal parasını kabul etmeyeceğini ileri sürdü.136  

Maliye Alt Komisyonu 30 Kasım’da Fransa başkanlığında toplandı. Türkiye, 

Saka, Hamid Bey, Zekai Bey, Şefik Bey, tarafından temsil ediliyordu. Saka iki mesele 

olduğunu söyledi:Birincisi halef devletler arasında borçların taksimi, ikincisi de bu 

taksimde uygulanacak usul. Bu yaklaşım kabul gördü ve usul üzerine görüşmeler 

başladı. 137 Gümrük Ve Ticaret Alt Komisyonu da Saka’nın başkanlığına toplandı. Saka 

öteki devletlerde aynı şartlar altında ticaret serbestliği istedi. Diğer devletler gümrük 

tarifeleri için bir geçiş dönemi ileri sürdüler. Aynı gün ekonomi alt komisyonu 

çalışmalarına başladı. Türk tezini genellikle Zekai Bey savundu. 138   

Mali İşler Komisyonu görüşmelerine 2 Aralık’ta Ouchy Şatosu’nda devam 

edildi.139  Fransız delegesi Bompart işgal masrafları konusunda, Saka ise bunun 

                                                 
134 Meray, age.,C.I, s.5-11;Goloğlu ,Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 13. 
135 Meray, age.,C.III, s.1-4; Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 12-16.  
136 Goloğlu ,Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 17-18; Türkiye Dış Politikasında Elli Yıl s.104 . 
137 Ahmet Yavuz, Lozan Barış Konferansı Tutanakları, Cilt 3, Dış İşleri Bakanlığı 1975 ,s.165-
160;Goloğlu ,Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 19 . 
138 Goloğlu ,Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 19 . 
139 Meray, age.,C.III, s.175-179; Yavuz, age., s.161 . 
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mümkün olmadığı ve  aksine Yunanistan’ın ödeme yapması konusunda ısrar ettiler. 140 

Aynı gün diğer komisyonlar da çalışmalarını sürdürdü. Akşam ise İsmet paşa, 

konferansın Boğazlar oturumuna katılacak olan Rus baş delegesi Tschitcherine 

(Çiçerin) ile görüştü ve Türk tarafının tezinin “ Boğazlar açık, İstanbul ve Marmara 

güvenlikte” esasına dayandığını belirtti. 141 İngilizler ise daha çok Boğazlar Meselesi ve 

Musul ile ilgilenir gibiydiler.142 4 Aralık’ta Boğazlar Meselesi görüşüldü. İngilizler 

Türk tarafını Ruslarla işbirliği yapmakla suçladılar. 143 Sorun ticaret gemilerin geçişinde 

değil savaş gemilerinin geçişi üzerindeki fikir ayrılığından kaynaklanıyordu.  

Mali Tali Komisyonu 5 Aralık’ta görüşmelere devam eti. Bu oturumda Türk 

tezlerini Hamid Bey dile getirdi.144 6 Aralık’ta Boğazlar Meselesi’ne devam edildi. 145 

Bu günlerde komisyonu uğraştıran önemli meselelerden biri de Azınlıklar 

olmuştu. Türk tarafı bu konuda pek hazırlıklı değildi ve sadece mübadeleyi 

öneriyordu.146 Aralık ayı her konuda tekliflerin ve karşı tekliflerin sunulması ile geçti. 

Henüz hiçbir önemli konuda çözme ulaşılamamıştı. Kapitülasyonlar karşısında  Türk 

tarafının sert tavrı müttefiklerin en azından ilke olarak bundan vazgeçmeye sevk etti. 147 

Mali komisyondaki işler ise bundan en fazla etkilenecek ülke olan Fransa yüzünden çok 

yavaş ilerliyordu.  

Türk tarafı barış için oldukça arzuluydu ve aksi durumda gereğini yapmaya da 

kararlıydı.148Akşam yemekli sohbetler daha samimi bir ortamda geçse de toplantılarda 

                                                 
140 Goloğlu ,Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 20; Yavuz, age ,s. 161- 168; Meray, age. ,C.4 , s.162.  
141 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923,s. 20. Konferansın başında Amerikan temsilcisi Joseph Grew, 
Lord Curzon’la görüştüğünü ve Curzon’un Türkleri uzlaşmaz bulduğunu, konferansın kısa zamanda 
dağılacağını umduğunu belirtir. Bkz. Joseph Grew, Lozan Günlüğü (Türkçe’si Kadri Mustafa Orağlı) 
Multilingual 2001, İstanbul s. 23-24. Musolini de benzer düşüncedeydi.  
142 Bu konuda Grew’in izlenimleriyle, Rıza Nurun izlenimleri örtüşür. Rıza Nur üçüncü komisyonun 
işlerinden ne kendisinin nede İnönü’nün anladığını belirtir ve mantık hatasına düşerek Saka’nın da 
anlamadığını ekler. Bkz. Rıza Nur, age., s. 54 . 
143 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923 ,s. 21, Rıza Nur’da birinci ve ikinci komisyonun işlerini anlattığı 
sayfalarda buna benzer düşüncelerini belirtir.  
144 Meray, age.,C.III, s.180-186. 
145 Yavuz ,age., s. 6-12 . 
146 Buna benzer bir hazırlıksızlık da Boğazlar konusunda net bir plan sunulamaması olmuştu. Hatta 
Curzon İsmet Paşa ile dalga geçmişti. Bkz. Grew, age., s. 44-45 . 
147 Şamsutdinov, age., s. 330 . 
148 Bunu İngiliz Dlg. Sir Andrew Ryan da söyler. bkz. A. Akşin, age ,s. 111-112 . 
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herkes kendi tezinde inat ediyordu. Böyle bir durumda 1922 yılının sonlarına gelindi. 

Bu arada Saka Ankara’ya yollandı.149 

2.4. Hasan Bey’in Ankara’ya Gelişi ve Temasları 

Fransa’nın tavrı ve Türk tezinin bunu reddetmesi mali komisyondaki 

görüşmeleri tıkanma noktasına getirmişti. İsmet Paşa Hasan Bey’i, durum izahatı ve 

gerekli talimatları almak üzere Ankara’ya göndermeye karar verdi.150 22 Aralık 1922 

tarihli şifre ile Saka’nın Ankara’ya gelmesine, yerine Ferit Bey’in bakmasına müsaade 

istedi.151 Bu istek Ankara tarafından kabul gördü ve Saka 30 Aralık 1922 günü 

Ankara’ya vardı. Bir hafta kadar kaldı ve Meclis’e konferans hakkında bilgi verdi.152 

Saka hemen ertesi gün (1 Ocak 1923) Meclis’te bir konuşma yaptı. Bu 

konuşmada Karaağaç’ı istediklerini ama verilmediğini, Boğazlar konusunda 

anlaşılamadığını, Musul’u istediklerini ama kabul görmediğini, genel borçlar konusunda 

tam bir uzlaşı sağlanamadığını, işgal masrafı istendiğini ve bunu reddettiğimizi, karma 

mahkeme kurulması tekliflerini reddettiğimizi, kapitülasyonlar konusunda da tam bir 

anlaşmaya varılamadığını, azınlıkların imtiyazlı olmalarını da reddettiklerini anlattı.153 

Bu açıklamalar TBMM’de bazı mebuslar tarafından sert şekilde tenkit edildi. 

Tenkit, Delegeler Kurulu üzerinde toplanıyordu ve hükümet başkanına kesin talimatlar 

vererek kurulu yönlendirmesi kararlaştırıldı. Buna göre zaten Delegeler Kurulu’nun 

direndiği konular (Misak-ı Milli’ye sadık kalınması,kapitülasyonların 

kaldırılması,Musul’un korunması,Boğazlarda yabancı egemenliğinin reddi,düyun-ı 

umumiyenin kaldırılması,azınlıklara taviz verilmemesi) birinci dereceden önemli kabul 

edilerek ,bu konularda kesinlikle taviz verilmemesini karara bağlandı.154 

                                                 
149 Aydemir, age ,C.1, s. 221.  
150 Sonyel, age., s. 74. 
151 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 28. 
152 Zeki Arıkan, “Lozan Görüşmeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi”,80.Yılında 2003 Penceresinden 
Lozan Sempozyum Bildirileri,TTK,Ankara 2005, s.69; Şimşir, age., C. I, s. 331. Goloğlu, Türkiye 
Cumhuriyeti 1923, s. 30. 
153 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 30; TPT, I. Dönem, C. II. , s. 22; Cebesoy, age., C. I. s. 
198.Saka mecliste uzun bir konuşma yaptı.Konuşma sırasında yöneltilen sorulara da uzun cevaplar verdi. 
Bkz.T.B.M.M.Gizli Celse Zabıtları, C.III, İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul,Kasım 1999, s.1169-
1186.Bu konuşmanın tam metni için “ekler” bölümüne bakınız. 
154 Sonyel, age., s. 74; Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 30-31; T.B.M.M.Gizli Celse Zabıtları, C.III, 
İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul,Kasım 1999, s.1195. 
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“Patrik meselesinin anlaşmaya girmesi kabul edilemez, iç siyasi işlerimizdendir. 

Din serbestisini de eskiden olduğu gibi kabul etmekteyiz.155 

Saka 5 Ocak 1923’te yola çıktı ve  12 Ocak’ta Türk heyetini az önce 

belirttiğimiz konularda bilgilendirdi.15613 Ocak’ta Saka müttefik tekliflerini 

inceledi.Bunlar:Ticaret rejimi,gemicilik konusu,endüstri,edebiyat ve sanat yapıtları 

mülkiyeti konusu,tüketim vergileri,kapitülasyonlar,gümrük vergileri konularıydı.157 

Başbakan Rauf Bey, toplantının 44. gününde Meclis’te bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında delegelerin yetkilerinin yeteri kadar olmadığından şikayet edenlere öteki 

Milletlerin delegelerinin yetkileri ne kadarsa Türk delegelerinin de aynı yetkiye sahip 

olduğunu söyleyerek Saka’nın gelişini de tatilden yararlanıp hükümetle görüşmek 

istemesine bağladı.158 

Yabancı basın Saka’nın yurda gidişini dikkatle izledi. Sebebi Türk heyetinin 

Ankara’dan alınacak talimatlar doğrultusunda tavrını yumuşatıp yumuşatmayacağını 

öğrenmekti.Rıza Nur’a göre müttefiklerin beklentileri bir yumuşama olacağı 

yönündeydi.159 

 “Genel Af” konusu, 11.01.1923’te toplanan Azınlıklar Alt Komisyonu’nda 

görüşüldü. Bu toplantıda Rıza Nur önce bütün Müslümanların, ardından sadece 150 

kişini af kapsamı160 dışında tutulmasını istediklerini bildirdi ve bu konudaki anlaşmazlık 

ortadan kalktı.161 

 

2.5. Görüşmelerin Kesilmesi 

Esirlerin değiştirilmesi meselesinde yapıcı teklifler ortaya atılıyordu. Ancak 

Saka’nın Ankara’ya gidişinden boşalan yere (Eski Maliye Bakanı, o zamanın Paris 

                                                 
155 Cebesoy, age., C. I, s. 203-205. 
156 Şimşir, age., C. I. s. 331, 372,. Rıza Nur,age., s. 246. 
157 Meray, age.,C.III, s.311-314. 
158 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 31. 
159 Saka yolda yabancı bir gazeteciye mülakat vermiş ve bu Rıza Nur tarafından sırların ifşası şeklinde 
yorumlanmıştır. Bkz. Rıza Nur, age., s. 246. 
160 Bkz. Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, “Yüzellilikler” Bölümü.  
161 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 46. 
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temsilcisi) Ferit (Tek) Bey atanmıştı ve Ferit Bey’in bu konudaki sert çıkışlarından 

dolayı ortam çok gerildi . Ferit Bey 14 Ocak’ta geri alındı. 

 Mali sorunlar görüşülürken tazminat parası ödemeyi Türk tarafı reddetti.162 

İsmet Paşa 17 Ocak’ta çektiği telgrafta Fransızların ve İtalyanların konferansın 

kesilebileceğini söylediklerini belirtti.Konferanstan önce mali sorunların Türk tarafınca 

ciddi sorun olarak görülmediğini İsmet Paşa’nın hatıralarından öğreniyoruz.163 

 30 Ocak’a kadar halledilen konulardan biri de mübadele anlaşmasıdır. Musul 

konusunda İsmet Paşa, İngilizlerin ayrı bir görüşme yapılması fikrinde olduklarını 

söyledi.164  

Müttefikler 29 Ocak’ta Türk tarafının “evet” ya da “hayır” diyebileceği bir metni 

verdiler.165Bu projeyi İsmet Paşa’dan dinleyelim: “Konu şu:Üç ay konuştuk.Çok 

meseleler ortaya konuldu.Meselelerin bir kısmını hallettik,beraber anlaşmaya vardık.Bir 

mühim kısmı da bir anlaşmaya varmadan ihtilaf halinde duruyor.İhtilaflı olan 

meselelerin hepsini,müttefikler kendi arzularına göre kaleme almışlar,bunları maddeler 

halinde,teklif ettikleri muahede tasarısında tespit etmişlerdir.Müzakereler bitti.Muahede 

projesi hazırdır,imza edecek misiniz,etmeyecek misiniz,diye bize soruyorlar.Bunun 

üzerine münakaşa başladı.Muahede projesi iki gün evvel bizim elimize verilmişti.Bu iki 

gün içerisinde projeyi tetkik ettiğimiz zaman gördük k, bizim arzu ettiğimiz,bizim hedef 

tuttuğumuz bir Türkiye elde edilmiş olmuyordu.Kapitülasyonlar mevzuunda 

istediğimizi vermiyorlar.Mali meselelerde tekliflerimizin hiçbirini nazarı dikkate 

almamışlar.Önümüze birtakım imtiyazlar çıkarıyorlar.Mali mesele olarak müttefiklerin 

diğer bütün muahedelerde yaptıkları, alıştıkları bir zarar ve ziyan hesabından 

bahsediyorlar.Harp dolayısıyla Türkiye’ye tevessül edecek 

mecburiyetler,mükellefiyetler tespit edilmiş. Hülasa,karşılıklı müzakerelerde 

yapılmış,vücuda getirilmiş manzarası altında tek taraflı olarak hazırlanan bir 

muahedenin imzasına bizi davet ettiler.Uzun boylu konuştuk.Saatler süren toplantı 

                                                 
162 Şimşir, age., C. I, s. 384. 

 
163 İsmet İnönü’nün Hatıraları, s.125. 
164 Şimşir, age., C.I, s. 469. 
165Tasarının tam metni için bkz. Meray, age., Takım 1,C.1,Kitap 2, s.53-104;  Goloğlu, Türkiye 
Cumhuriyeti 1923, s. 61. 
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yaptık.Muahede projesini imza etmemizi istiyorlar…Lozan Konferansında inkıtadan 

evvel ve inkıtadan sonra dokuz aya yakın süren mücadele devrinde en çok 

sıkıldığım,konferansı bölen bu şubat konuşması ve şubat kesilmesidir.4 Şubat akşamı 

yaptığımız bu uzun toplantıda en nihayet,Lord Curzon’a biz bunları kabul etmeyeceği 

dedim.”166  

 Türk tarafının tavrı hayır yönünde olduğundan Konferans’ın kesintiye uğraması 

mukadderdi. 31 Ocak’ta Lord Curzon bütün fedakarlıklara167 rağmen Türk tarafından 

adım atılmadığını söyledi. İsmet Paşa 8 gün süre istedi. Bu arada yine görüşmeler 

devam etti. İsmet Paşa, Curzon’a Türk tarafının “hayır”larını içeren bir muhtıra erdi. 

Proje 3 Şubat sabahına kadar yoğun bir çalışma sonucu hazır hale geldi. 4 Şubat günü 

net cevaplar müttefiklere bildirildi.168 Bu arada bazı delegeler Lozan’dan ayrılmaya 

başlamışlardı. Böylece konferansın 1. devresi zorunlu olarak kapanıyordu.169 

İsmet Paşa Türkiye’ye dönmek istediğini bildirdi ve 8 Şubat’ta bu izin çıktı. 

Konferans’ın kesildiği ise hala resmen açıklanmamıştı.170 

İsmet Paşa verdiği bir demeçte “Bütün fedakarlıkları yaptım, her şeyi kabul 

ettim, fakat memleketin iktisadi esaretini reddettim” diyordu.171 Hakikaten İsmet Paşa 4 

Şubat’ta sunulan mektupta, daha önce reddedilen birçok konuyu kabul edeceklerini de 

belirtiyordu. Ama bunlar tali mesele sayılmış olacak ki konferans dağıldı.172 5 Şubat’ta 

Fransızlar 6’sında Amerikalılar ayrıldı. İngilizler 4’ünde ayrılmışlardı.173 

                                                 
166 İsmet İnönü’nün Hatıraları,s.133-134.İnönü’nün anlatımlarında dikkati çeken nokta diğer delegeler 
Hasan Bey’den ve Rıza Nur’dan bahsetmeyişidir.Meseleleri kendini merkeze alarak anlatmış. 
167 50 Milyon liralık taleplerinin 15 milyona inmesinden bahsediyor. 
168 Karacan, age., s. 275-292. 
169 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s.47 
170 İsmet Paşa kendisine soru yönelten gazetecilere “Hiç! Ne olsun, esaret altına girmeyi kabul etmedik” 
diyordu. Karacan, age., s. 292-293. 
171 Karacan, age., s. 295-298. 
172 Bkz. Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 82. Bunların içinde 12 Ada sorunu, mezarlıklar, borçlar 
gibi konular da vardı. 
173 İsmet Paşa yabancı muhabirlere şu açıklamayı yaptı. “Barış yapmak için herkesten önce Lozan’a 
geldik. Bütün konferans süresince en büyük fedakarlıkları yaptık. Dünya kamuoyu bunları takdir 
edecektir. Son kez de müttefiklerin isteklerine karşı kendi isteklerimizi bildirdik. Buna yazılı bir karşılık 
alamadık. Bugün görüyorum ki bütün delegeler hükümet merkezlerine gitmişlerdir. Konferans’ın 
dağılmış olduğu hakkında hiçbir yerden, geleneğe uygun şekilde bildiri almadım. Tersine Konferans’ın 
dağılmış sayılmadığını, ertelendiğini Genel Sekreter söylüyor. Ben de Konferans’ı kesilmiş saymıyorum”. 
Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 83. 
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Paşa 5 Şubat’ta çektiği telde ordunun hazır bulundurulmasını istedi.174 

Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa önlem olarak İzmir ve İzmit limanlarını 

mayınla kapattırdı.175 M. Kemal de Vatan gazetesindeki bir konuşmasında ekonomik 

sorunlardan dolayı bir kesinti olduğunu, bunun sonucu ne olursa olsun meşru 

haklarımızı savunacağımız söylüyordu.176 M. Kemal bu sırada yurt gezisindeydi ve ünlü 

hutbeyi de Balıkesir’de vermişti.177 

Heyet 10 Şubat’ta Bükreş’e, buradan 16 Şubat’ta Gülcemal isimli vapurla 

İstanbul’a geldi. Hemen yola çıktılar ve 18 Şubat’ta Eskişehir’de M. Kemal ve Fevzi 

Çakmak tarafından karşılandılar.Bu arada 17 Şubat’ta İzmir İktisat Kongresi başlamış 

ve M.Kemal de hem iktisadi meselelere hem de sulhe dair bir konuşma yapmıştı.178Yola 

birçok mesele konuşularak devam edildi. 20 Şubat’ta Ankara’ya ulaşıldı. Aynı gün 

bakanlar kuruluna açıklama yapıldı. Diğer gün İsmet Paşa Meclis’te açıklamalar 

yaptı.179 

Şubat ayında Meclis’te ekonomik meseleler konusundaki tavırlar tartışıldı ve 

zaman zaman Saka da söz alarak bilgilerini aktardı. Bu konuşmalardan Saka’nın 

Osmanlı dönemi anlaşmaları ile Fransız kanunlarına yabancı olmadığını verdiği 

örneklerden anlıyoruz. 

3 Mart’taki oturumda murahhasların açıklama yapmalarını isteyenler oldu ve 

Saka özellikle Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın yegane varisi olarak Türkiye’yi 

gördüklerini, bu yüzden borçların taksimi konusunda Türk tezini kabule 

yanaşmadıklarını anlattı. Mersin milletvekili Selahaddin Bey’in “Baba’mızı neye inkâr 

ediyorsunuz?” demesi üzerine tek evladın Türkiye olmadığı, başka çocukların da olduğu 

ve borcun onlar tarafından da üstlenilmesi gerektiği şeklinde cevap verdi. O gün uzun 

konuşmak zorunda kalan Saka “Bana her maddeyi her kelimeyi ayrı ayrı okutacak 

                                                 
174 TPT, I. Dönem, C. II, s. 26. 
175 Bu konuyla ilgili yazışmalar için bkz. Şimşir, age., C. I, s. 502-511. 
176 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 823. 
177 Bu konuşma M. Kemal’in din düşüncelerini gösterdiği için önemlidir. Bkz.  Goloğlu, Türkiye 
Cumhuriyeti 1923, s. 85. 
178 Ayşe Afetinan, İzmir İktisat Kongresi,TTK,Ankara 1982, s.57-69. 
179 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 86; Karacan, age., s. 305, 310; T.B.M.M.Gizli Celse Zabıtları, 
C.III, İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul,Kasım 1999, s.1290-1301. 
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mısınız?” diye yakındıysa da cümleleri mebuslar tarafından sürekli sorgulandı. Türk 

tezini bir kez daha bütün yönleriyle anlattı.180 24 Şubat’ta mecliste görüşülmeye 

başlanan konular 6 Mart’ta bitti.181 

Mart ayı beklemeyle geçti. Müttefikler 31 Mart, Türkiye ise 7 Nisan tarihli 

notalarında eski düşüncelerinden vazgeçmemiş görünmekle birlikte ılımlı mesajlar 

verdiler. Nisan’da görüşmelerin yeniden başlayacağı görülüyordu.. 

2.6 Konferansın Devamı ve Antlaşma’nın İmzası  

 Türk delegeleri 18 Nisan’da Şark Ekspresi ile yola çıktılar. 21 Nisan’da heyet 

Lozan’a ulaştı. Bu arada heyetten çıkarılanlar ola olmuştu.182 23 Nisan Pazartesi günü 

görüşmeler yeniden başladı. Konferans’ın 1.devresindeki komisyonlara paralel olarak 

üç komite kuruldu: 1) Siyasi Yardımlar Ve İdraki Sorunları Komitesi 2) Maliye 

Sorunları Komitemsi 2) Öteki Bütün Sorunlar Komitesi. Alt komisyonlar gereksiz 

bulunup reddedildi. 24 Nisan öğleden önce 1. Komite toplandı ve görüşmeler yaklaşık 

12 gün sürdü (24 25,28 Nisan 1,4,8,11 16,19,26 Mayıs 4 Haziran 17 Temmuz). Bu 

komitenin başkanlığını İngiltere yaptı.  

 Fransa’nın başkanlığındaki 2. Komite aynı gün öğleden sonra çalışmalarında 

başladı ve sekiz kere toplandılar ( 24 Nisan ,2,9,14,28, Mayıs 25 Haziran 3,7 Temmuz).  

 İtalya başkanlığındaki 3. Komite ise 25 Nisan’da toplantılara başladı ve 11 gün 

toplandı ( 25,26,28, Nisan ,3,7,10,15,31 Mayıs 22, Haziran 3-17 Temmuz).  

                                                 
180 Bu konuşmaların tamamı için bkz. T.B.M.M.Gizli Celse Zabıtları, 2 Mart 1923-25 Teşrin-i Evvel 
1934, Devre I, İçtima 4,C.IV, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1999,s.41-65. 
181 Aydemir, age., C. I, s. 256. Nihayetinde şu karar resmi tebliği olarak yayınlandı: “Müttefiklerin 
verdikleri sulh projesinin olduğu gibi kabul etmediğimize imkan yoktur. Zorlarlarsa kendimizi 
mesuliyetten kurtulmuş sayarız. Hayati meselemiz olan Musul’un muvakkat bir zamanda halli lazımdır. 
Mali, iktisadi idari meselelerde hayat ve istiklal haklarımızın temini şartıyla sulh teşebbüslerine devam 
için vekiller Heyeti’ne izin verilmiştir.” Karacan,  age., s. 314.Meclis müzakereleri 6 Mart’a kadar sürdü 
ve nihayet bir karara varıldı.Meclisin kararı üç maddelik bir tebliğ halinde neşrolundu.Bu tebliğde şöyle 
deniliyordu: “1.Müttefiklerin verdikleri sulh projesini olduğu gibi kabul etmekliğimize imkan 
yoktur.Zorlarlarsa kendimizi mesuliyetten kurtulmuş sayarız.2.Hyati meselemiz olan Musul’un kısa bir 
zamanda halli lazımdır.3.Mali,iktisadi,idari meselelerde hayat ve istikbal haklarımızın temini şartı ile sulh 
teşebbüslerine devam için Vekiller Heyetine izin verilmiştir.”Bkz. İsmet İnönü’nün Hatıraları…, 
s.147.Türk tarafının karşı projesi için bkz. İsmet İnönü’nün Hatıraları…,s.153-154; Meray, age., Takım 1, 
C.IV, s.28-43. 
182  Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 199 .Rıza Nur İsmet Paşa’nın Saka’dan memnun olmadığı 
halde konferansın 2: devresine de getirmesini anlamadığını belirtir. Rıza Nur, age., s. 169 . 
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 Musul konusu ikili görüşmelere bırakıldı. 183  

 Mali işler komitesindeki görüşmelerde Misak-ı Milli dışında kalan ve 

müttefiklerin egemenliğine giren yerler(Mısır ve Sudan gibi) hakkında Türk tarafı 

herhangi bir talepte bulunmadı. Bu konuda Saka: “ Mısır üzerinde hakimiyet 

hakkımızdan vazgeçmeye razı olduk. Hakkımızdan vazgeçerken o hakkın bize verdiği 

taahhütlerden de kurtulmalıyız. Mısır’ın istikrazlarına karşılık olan varidatını İngiliz 

bankası alıyor. Onun için mukavele eğer mutlaka lazımsa  bu İngiltere ile Mısır arasında 

yapılmalıdır. Bundan bize taalluk eden bir şey yoktur.” dedi. Kıbrıs konusunda da aynı 

şeyleri tekrarladı. Daha sonra buralar idaresinin borçların Osmanlı devletinden ayrılan 

ülkeler arasında taksim edilmesini içeren maddeler görüşüldü. 184 

 Bundan sonra özü, Osmanlı imparatorluğu ile yapılmış olan sözleşmelerden 

sonra imparatorluk dağılıp Türkiye’nin geliri azaldığı halde, müttefiklerin sözleşmelerin 

gereği olan taahhütleri az bulup yeni taahhütler bulma düşüncesinde olmaları olan 37. 

maddeye geçildi. Saka 37.maddeyle ilgili şunları söylüyordu. “Biz taahhütlerimize 

riayet etmek istemiyor değiliz. Fakat bir kere muhtelif istikrazların karşılığını tetkik 

edelim. Evvela Muharrem  Beyannamesi’ne bağlı istikrazlar var ki, karşılıklarını 

arttırmak mecburiyeti yoktur. kararname dışındaki istikrazlara gelince, eğer karşılıkları 

kafi gelmezse, açtığımız memleketin umumi varidatından tavsiye edilecektir. Halbuki 

siz kalmasını teklif ettiğiniz bu madde ile şöyle bir şey istiyorsunuz. “Umumi 

karşılıkları hususi karşılıklara çevirelim” Buna lüzum yoktur. Çünkü Türkiye’nin 

umumi varidatı esasen bu arzularınızı temine yeter vaziyettedir. Bundan maada mesele 

kombiye farkı ile münasebetlidir. Duyun-u Umumiye bu kambiyo meselesinden dolayı 

Türkiye ile görüşmeye salahiyetli olmadığını söylüyor. Senelik mürettebatın neye 

varacağını da bilmiyoruz. Şimdi teklif ettiğiniz madde ile siz bizden meçhule karşı bir 

taahhüt istiyorsunuz ki bunu yapamayız”. 185 

 Dönem hakkında yazılan hatıratlardan ve kaynaklardan edindiğimiz kanaate 

göre şu değerlendirmeyi yapabiliriz:Bu ilk görüşmeler ciddi bir maça çıkan iki takımın 

kontrollü bir oyun oynamasına benzer şekilde geçti. İki taraf günlerce sadece 

                                                 
183 Goloğlu ,Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 199-200 . 
184 Karacan, age., s. 343-348 . 
185 Bilgin, age., s. 31 . 
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birbirlerinin ellerini izliyordu. Bunlar olurken herkes kulis faaliyeti içindeydi. Her 

delegeyi yabancı meslektaşlarıyla yemek yerken koyu bir sohbetin ortasında 

bulabilirdiniz. İhtimal delegeler arası kişisel dostluklar kuruluyor, hükümetler kurulup 

yıkılıyor ağızdan laf almak için türlü dolaplar çevriliyor,kelime oyunları yapılıyordu. Bu 

insanların Konferans’taki psikolojileri de aslında ayrıca ele alınması gereken bir 

konudur. Çünkü devletlerin kaderini etkileyen kararları alanların psikolojisi, bize tarihi 

yorumlamada önemli ipuçları verir.  

 İdari  hükümler İtalyan delege Montagna’nın başını çektiği 3. komitede 

görüldü.186 Görüşmeler anlaşma projesi maddeleri üzerinden yapılıyordu. 71. madde 

1914’ten önce himayeden yararlanan kişileri müttefik devletler tarafından sayıyordu. 

Saka buna : Devletlerin de tasvibi ile artık Türkiye’de himaye edenler, mahfiler 

kalmamış ve esasen mahfiler ve mahfiliğin tanınması milli konulara da mugayir 

bulunmuştur.” diyerek itiraz etti.187 Saka kapitülasyonları da 1914’te kaldırılan tek 

taraflı davranış olarak söylüyor ve müttefikleri kızdırıyordu.188 Müttefiklerin bu konuda 

hazırladığı tezi Türk tarafı kabul etmiyordu. Bu konuda taviz verilmemesi de zaten 

Ankara’nın talimatlarından biriydi. Konferansın 1. devresinin kesilmesinin nedeni de bu 

tür bir ekonomik boyunduruğun müttefikler tarafından kaldırılmak istenmemesiydi.189  

 İsmet Paşa’nın görevlendirmesiyle Saka 23 Mayıs’ta Paris’te; Belçika, Almanya 

ve İsviçre temsilcileriyle görüştü.190Görüşmelerde Türk tarafının tutumu ve barış 

çalışmaları ele alınarak bu devletlerin de desteği sağlanmaya çalışıldı. İngilizler ve 

İtalyanların  katılımıyla bu devletler bir beyanname yayınladılar. Bu beyanname de net 

bir çözüm ortaya koymadı.191  

                                                 
186 Üçüncü komitenin çalışma tutanakları için bkz.Meray, age., Takım 2, C.I, Kitap 2. 
187 Türkiye Dış Politikasında 50. yıl Lozan ,s. 115 . 
188 Sonyel, age ,s. 346. 
189 Bu konuda Rauf Bey “.. Sonunda İsmet Paşa’ya son teklifimizi kabul ederlerse imza et, etmezlerse, 
inkıtaı ilan ile dön gel demeği münasip gördük. “Mustafa Kemal Paşa biraz daha düşündükten sonra buna 
şu iki cümleyi ekledi. Mesele ne olursa olsun  bunu silah kuvvetiyle halle kudretimiz vardır. Ordumuz 
hazır ve hatta sabırsızdır.” … Lozan’a verdiğimiz son talimat budur. Fakat bu da ötekiler gibi 
Köstence’den geçerken, İngilizler tarafından alınıp okunmuş olduğundan 24 Temmuz 1923 Lozan’da sulh 
muahedesi de imzalanmıştır”. diye yazmıştır. Orbay ,age., s. 121; Bayur, age.,  s. 120.  
190 Şimşir,. age., C.II , s. 318 . 
191 Bkz. Şimşir,. age., C.II, s. 426 . 
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 Yavaş ilerleyen görüşmeler Mayıs ortasından itibaren hızlanmaya başladı. Bazı 

komitelerde uzmanların görüşlerine başvuruluyordu.192 Bu uzmanların hepsi 

“Türkiye’deki kapitülasyonların kaldırılmasını” karara bağladılar.  

            Müttefikler onarım parasına karşılık Karaağaç’ı vermeyi teklif ettiler. İsmet Paşa 

bunu 19 Mayıs’ta Ankara’ya sordu ve cevap 23’ünde geldi. Bu teklif kabul edilmiyordu. 

Paşa bunun M.Kemal’e duyurulmadığını tahmin ederek Ankara’ya başka çare 

olmadığını, aksi takdirde geri döneceğini bildiren ültimatom gibi bir tel verdi. Rauf Bey 

bu kararın M. Kemal bilgisinde alındığını ve sebeplerini izah eden tel ile cevap verdi. 

M. Kemal de aynı şekilde düşüncelerini açıklayan bir tel çekti.193 Kısaca Karaağaç’ın 

kabulü, temel meselelerin Türkiye lehine çözümlenmesi şartına bağlanıyordu. Buna 

karar vermek ise İsmet Paşa’ya bırakılıyordu. İsmet Paşa bu teklifin kabul edildiğini, 

diğer konuların bu birkaç gün içinde çözüleceğini bildirdi. 194 

 İsmet Paşa’nın bu konudaki tutumu sebebiyle Rauf Bey kendisine bir tebligat 

yaptı. M. Kemal de İsmet Paşa’ya, hükümeti destekleyen bir tel gönderdi. İsmet Paşa 

28.05.1923 tarihli tarafında ise geri adım atmış ve yumuşak ifadeler kullanmıştır. 195 

Haziran’da hiçbir ilerleme sağlanamadı. Bu arada özellikle İstanbul basınında Türk 

delegeler aleyhine yazılar yayınlanmaya başladı.Bu yazılar bazı kesimlerde karamsar bir 

hava doğmasına yol açıyordu.  İsmet Paşa ise 7 Temmuz’da çektiği telde yapılması 

gereken her şeyi yaptığını, bu meselenin kamuoyu tarafından zamanla anlaşılacağını 

söyledi.196 

 Saka, 7 Temmuz’da basına açıklama yaptı. Burada müttefiklerin imtiyazlar ve 

tahliye konularında seri görüşmelerin yapılacağı özel bir oturuma Türkiye’yi  de davet 

ettiklerini duyurdu.197 8 Temmuz’a sarkan görüşmelerde borçların faizi konusundaki bir 

mesele de Türk tarafının formülüne göre çözüldü. 198 İsmet Paşa gülümseyerek “sulh 

                                                 
192 Örnek olarak 3.komite çalışmalarına bakılabilir.Meray, age., Takım II, C.I, Kitap 2,s.13-92. 
193 Ayrıntılar için bkz. Goloğlu ,Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 200- 2002 . 
194 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 203 . 
195 Yabancılar da İsmet paşa’yı zeki ama bir asker kadar diyerek tanıtır ve Paşa’nın tam bir asker gibi 
bazen çok sert,bazen de geri çekilmiş bir tavır içinde olduğunu yazarlar.Bkz. Joseph C. Grew ,age tamamı  
196 Ayrıntılar için bkz. Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 204-205 . 
197 Karacan, age., s. 593 . 
198 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923 ,s. 252; Karacan, age., s592-599.  
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olmuştur” dedi. Aynı gün toplantı devam etti ve gece 1.30’ da bitti. “ Nihayet hallettik” 

diyen Paşa’ya Saka “..arzumuz gibi isteğimiz gibi hallettik..” diyerek mukabele etti. 199  

 İsmet Paşa 16-17 Temmuz günü “sorunlar tamamen lehimize çözülmüştür.” diye 

rapor verdi. Alınan kararlar komiteden geçecek ve iş imzaya kalacaktı. 17 Temmuz’da 3 

komite de son toplantılarını yaptılar.24 Temmuz’da anlaşmanın imza edilmesi 

kararlaştırıldı. 200  

 24 Temmuz 1923 Salı  günü İsmet Paşa, Rıza Nur ve Saka saat 14.50’de otelden 

ayrıldı. Gayet sakindiler. Ama hepsi’nin içinde farklı duygular olduğu kesin. Çünkü 

üçünün de geçmişi çok farklıydı ve Milli Mücadele’nin farklı boyutlarını yaşamış 

insanlardı. 

 İmza töreni, Rumini Sarayı’nın büyük salonunda yapıldı. İlk imzayı 15.09’da 

İsmet Paşa attı. Onu Rıza Nur Bey (Sinop) ve Saka (Trabzon) izlediler. Bütün 

delegelerin imza işleri 45 dakika sürdü. Anlaşma, içinde 1 barış anlaşmasını, 4 

sözleşmeyi, 9 protokol ve beyannameyi, 1 de kapanış belgesini kapsıyordu.201 

            M.Kemal çektiği telgrafla delegeleri kutladı.202 Rauf Bey de bir tel çekti. Ancak 

onun ki tam bir teşekkür gibi değildi. İsmet Paşa ile olan anlaşmazlığı onu önemli bir 

karar almaya itti. Ali Fuat Paşa ile Gazi ye haberi vermeye gittiklerinde Rauf Bey istifa 

niyetini ve heyeti karşılamak niyetinde olmadığını açıkladı. 203 

 Anlaşma tek nüsha olarak imzalandı ve Fransa devlet arşivinde kalması 

kararlaştırıldı. İngiltere’ye tasdikli bir nüsha verilecekti. Anlaşma kısmı 143 madde 

idi.204  

                                                 
199 Karacan, age., s. 599 . 
200 Meray, age,Takım 2, C.I, Kitap2, s.267-271; Goloğlu ,Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 206. 
201 Meray, age,Takım 2, C.I, Kitap2, s.267-271; Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923 ,s. 208.  
202 “Millet ve memleketin size vermiş olduğu görevi başarı ile tamamladınız. Memlekete ettiğiniz yararlı 
hizmetlerle dolu olan ömrünüzü bu kez tarihsel bir başarı ile taçlandırdınız. Uzun çekişmelerden sonra 
vatanımızın barışa ve bağımsızlığa kavuştuğu bugünde parlak hizmetlerinizden ötürü sizi,sayın 
arkadaşlarımız Rıza Nur ve Hasan Beyleri ve çalışmalarınızda size yardım eden bütün delegeler kurulu 
mensuplarını teşekkürlerimle tebrik ederim.”  M. Kemal. Bkz. Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti 1923, s. 
208.  
 
203 Aydemir ,age., ,C. I, s. 266-268 . 
204 Aydemir, age., C.I., s. 267 Lozan’la ilgili akla gelen ilk kişiler (eser veren) Cemil Bilsel, konferansı 
izleyen gazeteci A. Naci Karacan’ın Lozan Konferansı ve İsmet Paşa isimli eseri, elçilerimizden İsmail 
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 Heyet 11 Ağustos’ta İstanbul’a, 13 Ağustos’ta Ankara’ya vardı.205  

 Lozan Anlaşması her bakımdan önemlidir. Önemlidir, çünkü dönemin en güçlü 

devletlerine karşı direnişi sembolize eder. Önemlidir, çünkü demokratik olmayan bir 

rejimden demokratik rejime geçişin, bağımsızlığın kapılarını açar. Önemlidir,çünkü 

Türkiye’nin siyasi kalelerine etki etmiştir. İsmet Paşa, M. Kemal’ den sonra Milli Şef 

olacaktır. Ona bu yolu ancak ise Lozan’daki rolüdür. Meclis, ondan yana olanlar ve 

karşı olanlar şeklinde siyaseten bölünecek ve ikbal yıldızı İnönü’nün yolundakiler için 

parlayacaktır. Bunlardan biri de hiç şüphesiz Saka olacaktı. 

            Bu noktada, mali konuları ve Saka’nın etkilerini biraz daha ayrıntılı ele alalım: 

 Saka’nın heyete Mustafa Kemal’in önerisiyle ve maliye mütehassıs olması 

sebebiyle katıldığını biliyoruz. Bu konumu Rıza Nur tarafından olumsuz yönde 

eleştirilir. Ancak genel çerçeve içinde Saka’nın Lozan’da bulunmasının faydalı 

olduğunu söyleyebiliriz. Zira Lozan Konferansının uzamasına sebep olarak Fransa’nın 

mali konularda taviz vermek istememesi görülür.206 

Mali-ekonomik sorunların çeşitli ve farklı noktalarını ayrıntılı olarak görüşmek 

için beş tane alt komisyon kurulmuştu. Bunlardan birincisi,  dış devlet borçlarına ve 

onarımlara ilişkindi. İkinci alt komisyon, haberleşme ve ulaşım, üçüncüsü gümrük ve 

ticaret sistemi, dördüncüsü savaş yılarlı ve işgal dönemindeki ekonomik sorunlar, 

beşincisi sağlık sorunlarına ilişkin olarak kurulmuşlardı. 

İşgal masrafları ve onarımların ödenmesiyle dış devlet borçları sorunlarını 

görüşülmesi sırasında büyük tartışmalar çıktı. 

Türk hükümeti daha 1920 yılında Padişahlığın borç yükümlülüklerin kabul 

etmişti. 1920 bütçesinde bu borçların faizi olarak 7 680 kağıt lira ödenmesi planlanmış, 

1921 Nisan’ında ilk ödeme, 1922 Temmuz’unda ikinci ödeme yapılmıştı. 

Bu bakımdan Lozan Konferansı’ndaki görüşmeler, borçların genel miktarının 

saptanması ve 1912-1913 yılları Balkan Savaşları ve 1914-1918 yılları Birinci Dünya 

                                                                                                                                               
Soysal’ın kitabı, Ali Fuat Bey’in hatıralarıdır. Rauf Orbay’ı da eklemek gerekir. Rıza Nur’a ise genellikle 
hep şüpheyle yaklaşılır.  
205 Cebesoy, age., C.I, s. 9 . 
206 Şamsuddinov, age., s. 331. 
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Savaş’ı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılan tüm devletler arasında 

paylaştırılmasına ilişkindi. 

İtilaf Devletleri’nin mali uzmanlarınca yapılan hesaba göre 1 Kasım 1914’te dış 

borçların genel toplamı 143 milyon altın Türk lirasını aşmaktaydı. Kısa bir tartışmadan 

sonra tarafları bu borcun Türkiye ile 1913 Londra Antlaşması’na göre kendi yararlarına 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmış bulunan devletler ve Osmanlı imparatorluğu 

dağıldıktan sonra onun Asya topraklarında kurulan devlet arasında bölüştürülmesi 

konusunda uzlaştılar. 

Borç faizlerinin yıllık ödenmesi sorunu üzerinde büyük tartışmalar doğdu. 

Fransa, yıllık ödemelerin altın Frank olarak ödenmesini istiyordu. Türk delege kurulu 

buna kesinlikle karşı çıktı. İsmet Paşa borç faizleri ancak kağıt frankla ödenecekse 

görüşmeleri sürdürebileceğini bildirdi. Bu iki ödeme tarzı arasında fark çok önemliydi. 

Türkiye her yıl 9,5 milyon lira kadar borç faizi ödemekteydi. Banknot borsasına göre bu 

miktar 100 milyon frank(1922 yılında 1 kağıt lira, 10,52 kağıt frank karşılığıydı. Bir 

altın lira 23 altın frank karşılığıydı) tutmakta, frankın altın borsasına göre ise 220 

milyon franka ulaşmaktaydı. Böylelikle, faizlerin altın frankla ödenmesi durumunda 

Türkiye 9,5 milyon lira yerine 28-30 milyon, yani devlet bütçesinin üçte birin ödemek 

zorunda olacaktı. 

Ödemelerin kağıt frankla yapılmasını kabul eden Türk delege kurulu, frankın 

1922 borsa değerinin 10 yıl için sabitleştirilmesin istiyordu. Bu durumda Türkiye’nin 

alacaklıları, savaş öncesi geliriyle karşılaştırıldığında, 195 milyon lira yitirmiş 

oluyorlardı. Faizlerin ödenmesi konusundaki görüşmeler çıkmaza girdi. İtilaf Devletleri 

Türklerin isteklerini fantastik ve gerçekleşemez buluyorlardı.207 

Genel toplam 289 milyon altın lira olan savaş dönemi borçlarının ödenmesi 

sorunu üzerinde de ciddi tartışmalar doğdu. İtilaf delegeleri bu borcu tümüyle ve sadece 

Türkiye’nin sırtına yüklemek istiyorlar, Türkler ise tersine savaş dönemi borçlarının 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1914 yılı sınırlarını tümü içindeki ülkeler arasında 

bölüştürülmesine ısrarla direniyorlardı. 

                                                 
207 20 Fransız frangı=2.21 Türk altın lirası. 1 Türk altın lirası 916  2/3 ayarında ve 7.21625 gr 
veznindedir. Aynı dönemde(1923)Türkiye’de tedavülde bulunan banknot milyon TL olarak 161’dir.Yaşar 
Semiz,Atatürk Döneminin İktisadi Politikası, Saray Kitabevi, Konya 1996, s.39 
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İtilaf işgal birliklerinin 30 Ekim 1918’den sonraki harcamalarına ilişkin 

borçların ödenmesi sorununun görüşülmesi daha da büyük tartışmalara yol açtı. Bu  

borcun genel miktarı itilafça 50 milyon altın lira olarak belirlenmişti. Türkiye işgal 

masraflarını ödemeyi reddediyor, tersine işgal birliklerini Türk yurttaşlarına verdikleri 

zararların ödenmesini istiyorlardı. 

Bundan başka İtilaf Devletleri uyruklarının ve çeşitli şirketlerin Birinci Dünya 

Savaşı yıllarında uğradıkları zararların ödenmesi sorunu üzerinde de ciddi tartışmalar 

doğdu. Bu zararların genel toplamı 65 milyon altın lira olarak belirlenmişti. Türkiye ilke 

olarak özel kişi ve kurumlara zararlarını ödemeyi kabul ediyor, fakat 

kesinleştirilmelerinden sonra bu borçların sadece Türkiye’ye yüklenmemesini, eski 

Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm egemenlik alanına bölüştürülmesini istiyorlardı. Uzun 

tartışmalardan sonra İtilaf Devletleri’nin temsilcileri Türkiye’nin kendi borucunu önce 

45, daha sonra 15 milyon altın liraya indirdiler. Bu miktar 37 yıl süresince ödenecekti. 

Fakat Türkiye daha sonra bu ödemeyi kesin olarak reddetti ve sorun çözümlenmeden 

kaldı. 

Öte yandan Türk delege kurulu da Yunanistan’ın Türkiye’ye 4 milyon altın lira 

onarım bedeli ödemesini, İtilaf ordularının İstanbul ve Kilikya’da Türk yurttaşlarına 

verdikleri zararlar için de İtilaf Devletleri’nin 2 milyar altın frank ödemelerini 

istemekteydi. Böylece mali-ekonomik sorunlar üzerinde doğan görüş ayrılıkları sonuçta 

Lozan Konferansı çalışmalarını kesintiye uğramasına yol açtı. Mali sorunların yanı sıra 

kapitülasyonlar ulusla azınlıkların durumuna ilişkin, yani Türk delegelerinin üzerinde 

görüşmek istemedikleri sorunlar da kesin çözüme ulaşmamıştı. 

Gündemin pek çok noktalarında uzlaşmaya varılmamış olmakla birlikte 

Fransa’nın uysallığından kaygılanan Lord Curzon, Lozan görüşmelerini zorlamaya 

başladı. 31 Ocak 1923’te İtilaf Devletleri Türklere bir barış antlaşması tasarısı usundu. 

Bununla Lord Curzon İsmet Paşa’yı, Türkler eğer antlaşmayı imzalamaktan 

vazgeçerlerse, İtilaf Temsilcilerinin yeniden görüşmelere başlamak niyetinde 

olmadıkları konusunda uyarmayı amaçlıyordu. Curzon: “Doğu pazarında halı alıp 

satmıyoruz; ulusların yazgısı ve insanların yaşamlarıyla uğraşıyoruz” demekteydi.208 

                                                 
208 Buraya kadar verilen bilgilerin tutanakları ve raporları için bkz.Meray, age., Takım I, C.III, s.1-474. 
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İşte Saka bu istekler karşısında mücadele vermek zorundaydı. Görüşmelerin 

tıkanması üzerine Ankara’ya gidip gelmesi de Türk tarafının tezini etkilemedi ve 

konferansın 1. devresi bu şekilde kapandı. 

Buraya kadar Saka ne yaptı? Meclis’e yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki Saka 

Türk Heyetinin bir parçası olarak acı ve gözyaşıyla kazanılan bağımsızlığı İngiliz ve 

Fransız politikalarına kurban etmemek için her şeyi yaptı. Davranışları ferdi ve fevri 

olmaktan ziyade Meclisin ve delegeler kurulunun ortak tavrını yansıtır. 

Konferansın kesilmesiyle delegelerin parlamentoda konuşma yaptıklarını 

söylemiştik.209 Saka da uzun uzun-ki uzun konuşmayı pek sevmediği anlaşılıyor- 

mebuslara bilgi verdi. 

23 Nisan’da yeniden başlayan Konferans’ta Saka, görevini sürdürdü. Bundaki 

sebeplerden biri de Ocak 1923’te Saka’nın Ankara’ya gelmesiyle onun yerine getirilen 

Ferit (Tek) Bey’in sert ifadeler kullanarak ortamı germesiydi. Saka’nın Konferans’ın 2. 

devresine de katılması Rıza Nur’un İddialarını büyük ölçüde çürütücü nitelikte.210 Bu 

durumda mali konularda Türk tezi büyük ölçüde kabul edilerek, Osmanlı Devletinden 

kalan borçların ve faizlerinin imparatorluktan toprak alıp ayrılan devletlere dağıtılması 

kabul edildi.211 

Lozan’da Hasan Saka hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek İlerde bu konuda 

yapılacak muhtemel çalışmalarla daha da zenginleşecektir.Lozan’a katılanlar içinde 

ilgiyi genellikle baş delegeler çekiyordu ve bizim baş delegemiz İsmet Paşa da hemen 

her yönüyle anlatılıyordu. Bunu hem kendi anlattıklarından, hem gazetelerden ve hem 

de yabancıların anı kitaplarından anlıyoruz.212 Saka’yı  anlatan yazılar daha az sayıda 

kalmıştır . Kabine kurduğu dönemlerde de basında Saka’nın, İnönü ve diğer 

başbakanlara göre basında daha az yer bulduğunu müşahede ettik. 

                                                 
209 T.B.M.M.Gizli Celse Zabıtları, C.III, İş Bankası Kültür Yayınları,İstanbul,Kasım 1999, s.1169-1186. 

 
210 Rıza Nur, İsmet Paşa’nın Saka’i İstemediğini ve hakaret ettiğini iddia eder. Bkz. Rıza Nur, age.,s.78. 
211 Bkz. Sulh Muahedesi, madde 46-57 arası, (Mâli Ahkam). 
212 Örneğin Grew, İsmet Paşa ile olan görüşmelerini, onun yüz ifadesi, saç biçimine varıncaya kadar 
anlatır. Grew, age., s. 128-130. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3.1.1923-1944 ARASI HASAN SAKA 

I. Türkiye B.M.M (1920-1923) aynı siyasi kişilikte olmasalar da ülkü birliği 

içinde olan insanlardan oluşmuştu. Bu ülkü vatanın bağımsızlığını kazanmaktı. Ülküye 

giden yol da belliydi: “ Mecliste ve orduda birliktelik.” Bu politika Lozan 

Konferansı’na kadar başarıyla devam etti. Meclis’te tüm mebuslar Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (A- RMHC) mensubu sayılmıştı. 

Lozan Konferansı sırasında M. Kemal’in yurt gezisi yaptığını söylemiştik. 

Bunun amaçlarından biri de A-RMHC yerine bir fırka teşekkül ettirmekti. A-RMHC 

grubunun dışında tutulanlar da 2. A-RMHC grubunu oluşturmuştu. 

Lozan’daki İsmet Paşa- Rauf Bey sürtüşmesi ikincisin küsmesi ve istifasıyla 

başladı. Başladı diyoruz çünkü Konferans sonuçlarından memnun olmayanlar ve M. 

Kemal gibi düşünmeyenler Rauf Bey adı çevresinde toplanıyordu. 

Meclis Lozan’ı 213 oyla (14 ret) onayladı (23 Ağustos 1923). Bundan önce 2. 

dönemin ilk kabinesini Fethi Bey kurdu.213 

Halk Fırkası 9 Eylül 1923’te kuruldu. 2 Ekim’de İstanbul işgalcilerden kurtuldu. 

İsmet Paşa ve arkadaşları 12 Ekim’de Ankara’nın başkent olması için takrir verdiler.214 

Meclis’in bütün üyeleri Halk Fırkalı olmasına rağmen görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya 

başladı.215 27 Ekim’de hükümet istifa etti. 29 Ekim’de Cumhuriyet ilan edildi. Aynı 

gece M. Kemal cumhur reisi seçildi. 30 Ekim’de yeni kabine Malatya mebusu İsmet 

Paşa tarafından kuruldu. Bu kabinede Saka, İktisat Vekili oldu. Rauf Bey ve 

çevresindekilerin halifeyle görüşmeleri İsmet Paşa’nın sert tepkisine sebep oldu. 3 Mart 

1924’te 429,430, 431 sayılı yasalar çıkarılarak Hilafet, Erkan-ı Harbiye vekâleti 

                                                 
213 Aydemir, age., C.I. ,s. 274. 
214 Aydemir, age., C. I.,  s. 275. 
215 M. Kemal’in görüşü farklı olan insanlara ağır cümlelerle konuşması onun devlet yönetiminde nasıl 
insanlar istediği hakkında ipuçları taşır.Bunun için Nutuk’un tamamının okunması yeterlidir. 
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kaldırıldı. Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkarıldı. Bütün bunlar egemen güçlerin redd-i 

miras yoluna girerek kendileri gibi olmayanları tasfiye edeceği manâsına geliyordu.216 

Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarından biri 1924 Anayasası’dır. Diğer önemli 

olay 25 Ağustos’ta Musul’a ilgili bir anlaşma yapılması, Milletler Cemiyeti’nin 

İngiltere’yi destekleyerek Musul’u kaybetmemizdi. İstiklal Harbi komutanları ordudan 

ayrılarak Meclis’e geldiler. Bu İ. İnönü ve Mustafa Kemal’in hoşuna gitmedi. Bunlara 

Ali Fuat Paşa, Refet, Karabekir gibi isimleri örnek verebiliriz. Bu insanların temel 

rahatsızlığı şahsi dikta rejimine kayılması tehlikesiydi. Ancak yapılan mücadeleden 

İsmet Paşa cephesinin ülkenin bu demokrasi ortamına hazır olmadığı görüşünü 

beslediğini görüyoruz. Bu dönemin sivrilttiği isim ise Recep Bey (Peker) oldu.217 

Bu olaylar İsmet Paşa kabinesini yıprattı ve yeni kabineyi yeniden Fethi Bey 

kurdu. Gruplaşmalar sonucu 17 Kasım 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

kuruldu. 3 Mart 1925’te Fethi Bey kabinesi Doğu vilayetlerindeki isyan yüzünden düştü 

ve 2. İsmet Paşa dönemi başladı. Bu dönem 1937 sonlarına kadar sürecektir. Olayların 

bu çizgide gelişmesinin konumuz açısından taşıdığı öneme gelince: Saka sürekli olarak 

M. Kemal-İ. İnönü çizgisini izlemiştir. Polemiklerin içine girmeyerek- ki kaçmıştır 

yorumları da yapılabilir- verilen görevi en iyi şekilde ifaya çalışmıştır.  

2. İsmet Paşa kabinesinde de kendisine Maliye Bakanlığı verildi. Hükümetin ilk 

işi Şeyh Sait isyanını batırmak oldu. Bunun için Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarıldı ve 

İstiklal Mahkemeleri kuruldu-günümüzde en fazla tartışılan kanunların başında gelir-. 

Fikret Otyam’ın Cumhuriyet gazetesinde yazdığı doğu izlenimine bakılacak olursa 

                                                 
216 Buraya kadar anlatılanların ayrıntıları için bkz. Aydemir, age., C.I, 280—286. Atatürk, Nutuk,s.463-
563. M. Kemal’in konumunu anlamada fayda var:M. Kemal yıllardır beklenen kahraman olmuş, özellikle 
Lozan’dan sonra birçok kişinin nazarında insanüstü bir varlık gibi de görülmüştür. Bunu hem 
entelektüellerin hem gazetelerin hem de halkın anlattıklarından anlıyoruz. Bu konum, sözlerinin etkisini 
artırmış ve eski dostlarından, silah arkadaşlarından da kopmasına sebep olmuştur. Bu Tek Adamlık 
psikolojisi,, ona zaman zaman sert ve kırıcı sözler de söyletmiştir. Nutuk böyle bir erişilmişlik 
psikolojisini de, (kısmen) barındırır. Nutkun muhtelif yerlerinde M. Kemal İstiklal Mücadelesinde başı 
çeken önemli simalar için zorlayıcı, iğneleyici ve tarih karşısında mesul düşürücüsü ifadeler kullanır. 
Onun bu durumu güvendiği İsmet Paşa’ya da birçok kapıyı açmış ve sanki M. Kemal’den doğan boşluğu 
o dolduruvermiş ve Cumhuriyetin en önemli 2. Adamı haline gelmiştir. Bkz. Aydemir, age., C. I, s 271-
286. 
217 Rauf Bey’in tartışmalardan birinde söylediği şu sözler oldukça manidar: “Efendiler! Ben değil halifeci 
ve sultancı, bu memlekette , bu makamın haklarını almak istirdadında olan herhangi bir makam 
aleyhindeyim.” Bu sözleri İsmet Paşa için söylemediğini herkes anlamıştı. Aydemir, age., C. I, s. 295. 
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İnönü hükümetlerinden başlayarak Cumhuriyet hükümetlerinin doğu politikalarındaki 

başarısızlığı görülür.218 

Bu dönemde (17 Şubat 1925) (552 sayılı Kanun) yapılan en önemli ve olumlu 

ekonomik iş, Aşar Vergisi’nin kaldırılması oldu. 26 Şubat’ta Fransız Rejisi’nin (Tütün 

inhisarı) kaldırılması kararı alındı. Tekke-Zaviye, kılık-kıyafet, sanat ve takvim gibi 

konular hep bu yıl ele alındı.” 

Medeni Kanun 1926 Şubat’ında kabul edildi. Gazi’ye suikast teşebbüsü oldu. K. 

Karabekir, Rauf Beyler tartışılır şekilde suçlandı. Bu olay Mustafa Kemal-İsmet İnönü 

cephesine muhalif olanların bastırılması ve sindirilmesiyle sonuçlandı. 

1923-1944 arası dönemde Hasan Saka’nın ciddi bir görev bilinciyle kendisine 

tevdi edilen görevleri ve öğretim görevliliğini birlikte yürüttüğü görülür. Politik manada 

ise M.Kemal-İnönü çizgisini takip ettiği söylenebilir. Zira başta iktisadi konular olmak 

üzere birçok konuda ikisinin güttüğü politikalar Türkiye’nin politikası oldu. M. 

Kemal’in “Yeni Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat, yeni Türkiye 

Devleti, iktisadi bir devlet olacaktır” sözlerini bu bağlamda değerlendirmek gerekir.219 

Lozan’da Türk Heyetini en çok uğraştıran konu iktisadi-mali konular olduğu 

gibi ilk cumhuriyet hükümetlerinin de esas meselesi bu oldu. Özel sektörün tam 

anlamıyla gelişmemiş olması, sanayileşmenin olmayışı, imparatorluğun son yüzyılda 

ekonomik alanda yabancı sermayeye bağlı hale gelmesi gibi sebepler Türk ekonomi 

hareketlerini mecburen devletçi olmaya itti. Ancak bunun da kati bir devletçilik olmayıp 

                                                 
218 Bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 20.10.1965 ; Doğu Politikaları için bkz. Aydemir, age., C. I, s. 305-317. 
219 M. Kemal’in şu sözlerini de aktarmakta fayda var: “Bizim memleketimiz vasidir, çok say ve 
sermayeye ihtiyacımız vardır. Binaenaleyh kanunlarımıza riayetkar olmak şartıyla ecnebi sermayelerine 
lazım gelen teminatı vermeğe her zaman hazırız. Ve şayanı arzudur ki ecnebi sermayesi sabit servetimize 
inzimam etsin  ve bizim için ve onlar için faydalı neticeler versin. Fakat eskisi gibi değil. Filhakika 
mazide ve bilhassa Tanzimat devrinden sonra, ecnebi sermayesi memlekette müstesna bir mevkie malik 
oldu. İlmi manası ile diyebilirim ki devlet hükümet, ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka bir şey 
yapmamıştır. Artık her medeni devlet gibi, millet gibi yeni Türkiye dahi buna muvafakat edemez. 
Burasını esir ülkesi yaptıramaz. Fertlerin hususi teşebbüslerini ve şahsi kabiliyetlerinin esas tutmak, fakat 
büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçları ve birçok şeylerin yapılmadığını göz önünde 
tutarak memleket ekonomisini devletin eline alması esasına dayanarak Türkiye’nin  tatbik ettiği 
devletçilik sistemi, on dokuzuncu asırdan beri sosyalizm nazariyatçılarının ileri sürdükleri fikirlerden 
alınarak tercüme edilmiş bir sistem değildir… iktisadi siyasetimizin mühim gayelerinden biri de umumi 
menfaatleri dorudan doğruya alakadar edecek iktisadi müessese ve teşebbüsleri, mali ve fenni 
kudretimizin müsaadesi nispetinde devletleştirmektir.  Ezcümle topraklarımızın altında yatan maden 
hazinelerini az zamanda işleterek milletimizin menfaatine açmak da ancak bu usul sayesinde kabildir.. bu 
defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır.” Seyit Kemal Karaalioğlu,Atatürk;Hayatı-İlkeleri-
Devrimleri, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1984,s.75. 
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liberal eğilimler taşıyan kendine özgü bir karakter taşıdığını unutmamak gerekir.220 

1924-1930 arası dönemde Türkiye Cumhuriyeti’ni en fazla zorlayan özlemlerin içinde 

dış borçlar221 önemli bir yer tutmuştur.222 1924 yılında ihracat-ithalat açığı % 51,5 

civarındaydı. Dış ticarete Ege ve Çukurova ile sınırlıydı. Ulaştırma yetersizdi. 

Demiryollarına önem verilse de bu politika uzun sürmedi ve demiryolları ağımız 

gelişmiş devletlerin çok gerisinde kaldı. Gümrük istiklali ancak 1928 yılında elde 

edilebildi. 

Saka döneminde (1925) tedavülde olan Osmanlı Paraları Cumhuriyet Paralarıyla 

değiştirildi. Bu işlerle ilgili 701 sayılı kanun kabul edildi (30 Kasım 1925). Saka 1 

Temmuz 1926’da Türkiye’yi temsil etmek üzere Cenevre Konferansı’na gitti. 13 

Temmuz’da Maliye Vekilliği görevinden ayrıldı. 1 Kasım 1926’da TBMM Başkan 

vekilliğine seçildi. Bu görevini III. Ve IV. Dönemlerinde de sürdürdü. Meclisin 3. 

dönemi 1 Kasım 1927’de açıldı. Bu – Sivas Kongresi sayılmazsa- Halk Fırkasının ilk 

kongresidir. M. Kemal’in nutkunu okuduğu da bu kongredir. Bunun yıl dönümünde 

Latin Harfleri kabul edildi.  

CHP’nin benimsediği devletçilik “İktisat ve imar sahasında, ferdi teşebbüslerin 

mahdut kabiliyeti yerine devletin şümullü ve üstün kudretinden ifade etmek” ve “ferdi 

çalışmaları esas almaları beraber, umumi ve yüksek menfaatlerin icap ettiği işlerde 

bilhassa iktisadi sahada devletin faal bir hale getirmesini kabul etmek” idi.223 

1927’de Sanayi Teşvik Kanunu çıkarıldı. Bundan evvel ise anmamız gereken 

olay 24 Ağustos 1924’te 1 000.000 liralık sermaye ile İş Bankası’nın kuruluşudur. Saka 

                                                 
220 Aydemir, age., C. I, s. 341. 
221 1924’te bütçenin % 8;5’ü, 1925’te % 7,1, 1930’da % 4,6. 
222 Bu ekonomik durum için bkz. Alptekin, Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, Maliye 
Bakanlığı Yay. Ankara, 1973. 
223 Aydemir, age., C.I, 402-403. Aydemir CHP’nin iktisat politikalarını anlatırken Hasan Saka’dan 
bahsetmez. Bunun sebebi net değil. Ancak bazı iddiaları vardır ki mantıklı sebeplerle de açıklanamaz. 
Örneğin 1930’ların başındaki iktisat vekili Mustafa Şeref Bey’i Meclisin tek iktisatçısı sayar, onu da 
klasik olmakla eleştirir. Aydemir, age., C. I, s. 403-404, Kitabında ekonomik konusuna olan yaklaşımının 
sürekli sosyalizm temelli olması da zayıf yönlerden biridir. Zira liberalliği eleştirir, sosyalizmi  öne 
çıkaran cümleler eder fakat günümüzdeki ekonomik gelişmeleri de görmediği bilinmeli. 
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İtibar-ı Milli’nin İş Bankasına dönüştürülmesi isteminde aktif rol aldı. Ancak bankanın 

başına Mahmut Celal Bey (Bayar) getirildi.224  

24 Eylül 1935’te İstanbul Yıldız Sarayı’nda yapılan Uluslararası Parlamentolar 

Birliği’nin 30. konferansına başkanlık etti. 1 Kasım’da bu görevinden ayrıldı. 

Siyasal Bilgiler Okulu’nda ders vermeye devam etti. 

Bu dönemde Meclis’te muhtelif zamanlarda konuşmaları vardır.* 

1930-1938 arası izlenen iktisadi politikayı özetleyerek bu bölümü 

tamamlayalım: 1929 ekonomik buhranı bütün ülke ekonomilerini sarstı. Gümrük 

sınırlamalarından zaten yeni kurtulmuş hükümet krizin etkilerini azaltmak için gümrük 

duvarlarını yükseltti, ithalatı azaltıp ihracatı artırmaya yönelik tedbirler aldı ve bu 8 yıl 

boyunca dengede açık verilmedi. Bu dönem kapalı bir iktisadi politika izlendi ve az çok 

başarı sağlandı. II. Dünya Savaşı da Türkiye’nin serbest ticaret zihniyetine geçişine 

olumsuz etki yaptı. Bütün bunlar Hasan Saka’nın ve CHP’nin kaderine etki edecek 

olaylara yol açtı.225 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 Celâl Bey Bursa’da Deutche Orient Bank’ta memur olarak çalışmıştı. Celal Bey 1932’de Mustafa 
Şeref Bey’in yarılmasıyla İktisat Vekaletine getirilmiş ve 30’lu yıllarda devletçilik uygulamalarının faal 
bir üyesi haline gelmiştir. 

*Bu yıllarda Meclis’teki birçok oturumda fikrini beyan etti. Bunlar için bkz. TBMM Zabıt Ceridesi (Z.C), 
C, 20, 1341 (1925) s.92, 101,  259; TBMM Z.C, C. 23, 1926, s. 80-81; TBMM Z.C, C. 21-22, 1926, s. 
132-134, 253-259, 277-282, 303-313, 10-19, 112; TBMM Z.C, C.25, 1926, s. 24-25, 324-340,; TBMM 
Z.C, C. 27, 1926, s. 12-13; TBMM Z.C, C. 29, s. 190. 
225 Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik durumunu kavrayabilmek için Osmanlı Devletinin son yüzyılını da 
bilmek gerekir. Osmanlı dönemi sermaye hareketleri için bkz. Zeki Arıkan, Tarihimiz ve Cumhuriyet-
Muhittin Birgen (1885-1951), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Mart, 1997. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI DÖNEMİ 

4.1. Bakanlığa Getirilinceye Kadar Türkiye’nin Siyasi Durumu 

            1937’ye gelindiğinde İsmet Paşa kabinesi yerine Celal Bayar kabinesi işbaşına 

geçti.226 M. Kemal’in vefatından sonrada 2. Bayar kabinesi kuruldu. İsmet İnönü artık 

cumhurbaşkanıydı. 1939 yılından itibaren hükümetlerin daha çok 2. Dünya savaşı ile 

ilgilendikleri görülür.227 Hasan Saka  1944’e kadar herhangi bir bakanlık yapmadı. 

Ancak 1944’te yaşana bir hadise Dışişleri Bakanlığından Numan Menemencioğlu’nun 

ayrılmasına ve yerine Hasan Saka’nın getirilmesine sebep oldu: 

            I. Dünya Savaşı’na giriş sebeplerine benzer olarak 5 Haziran 1944’te Almanlar 

ticaret gemilerinin Boğazlar’dan geçip Romanya’ya gitmesi için izin istediler. Hatta 

gemilerin savaş gemisi olmadığına dair teminat bile verdiler. Bunun üzerine hükümet 

(2. Saraçoğlu Kabinesi) izni verdi. Elbette bu durum müttefiklerin tepkisine yol açtı. 

Bunun üzerine Dışişleri Bakanı N. Menemencioğlu gemilerin kalan kısmını geçirtmedi. 

Almanlar (Von Pappen) tekrar teminat verdiler. İzin yeniden verildi. Fakat gemilerde 

arama yapıldığında askeri teçhizat bulundu. Bu olay İngiltere ile ilişkileri olumsuz 

                                                 
226 1. Bayar Hükümeti ( 1 Kasım 1937–11 Kasım 1938),  2. Bayar Hükümeti (11 Kasım 1938–25 Ocak 
1939). 1. Saydam Hükümeti (25 Ocak 1939–3 Nisan 1939), 2. Saydam Hükümeti (3 Nisan 1939–9 
Temmuz 1942). 1. Saraçoğlu Hükümeti (9 Temmuz 1942–9 Mart 1943), 2. Saraçoğlu Hükümeti (9 Mart 
1943–7 Ağustos 1946) ( Saka bu dönemde dışişleri bakanlığı–13–9. 1944- yaptı). Peker Hükümeti (7 
Ağustos 1946–10 Eylül 1947) (Saka bakanlığa devam etti). 1. Saka Hükümeti (10 Eylül 1947-10 Haziran 
1948), 2.Saka Hükümeti (10 Haziran 1948-16 Ocak 1949-10 Haziran 1948), Günaltay Hükümeti (16 Mart 
1951), 2. Menderes Hükümeti (9 Mart 1959-17 Mayıs 1954), 3. Menderes Hükümeti (17 Mayıs1954-9 
Aralık 1955), 4. Menderes Hükümeti (9 Aralık-1955-25 Kasım 1957) 5. Menderes Hükümeti (25 Kasım 
1957-27 Mayıs 1960). Saka kabinelerinin üyeleri ekler bölümünde verilmiştir. 
227 Barutçu, age., C.I, 1939–44 arasını anlatırken memleketin tek meselesi Dünya Harbiymiş gibi yansıtır. 
Ancak aslında meclis üyelerinin çoğunluğunun ilgisinin bu yönde olduğunu söylesek yanlış olmaz. 
Dönemin diğer kaynaklarında da hep savaştan kaçınma çabaları ele alınır. Bunun ne kadar doğru olduğu 
da tartışmaya açıktır. 
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yönde etkiledi. N. Menemencioğlu bu olay üzerine istifa etti.228 Görevi vekaleten 

Saraçoğlu bir süre yürüttüyse de Hasan Saka 13 Eylül 1944’te Dışişleri Bakanı oldu.229 

Şükrü Saraçoğlu Dışişleri Bakanlığı görevine atandığında Dışişleri Bakanlığı 

için ayrılan köşke taşınmıştı. Bakanlık görevi bittikten sonra köşkten çıkmayıp, 

başkanlığı sırasında da bu köşkte oturmaya devam etmişti. Bu yüzden Hasan Saka, 

Dışişleri Bakanlığı sırasında kendi evini bakanlık köşkü olarak kullandı. Bu konu 

1950’de DP tarafından gündeme getirildi. Saka’nın evini devlet parasıyla genişlettiği 

gibi iddialar yapıldı.230 

4.2.Hasan Saka’nın Bakanlık Dönemi 

Saka’nın bakan olduğu dönem müttefiklerin zaferinin belli olmaya başladığı yıla 

rastlar. Milletler Cemiyeti (BM) oluşumunda söz sahibi olmak isteyen ülkeler 

müttefiklerle işbirliği yapmak zorundaydı. Bu zorunluluğun bir sonucu olarak Saka, 3 

Ocak 1945’te Meclis’te bir konuşma yaptı.231 Konuşmasında Türk-İngiliz 

ittifakından,Almanya ile siyasi ve iktisadi ilişkilerin kesilmesinden,Amerika’nın 

Japonya ile münasebetlerin kesilmesi yönünde yaptığı telkinlerden,aynı daveti 

İngiltere’nin de yapmış olduğundan,hükümetin de bunu muvafık bulduğundan bahisle 

bunun sebeplerini izah etti.232 

Bu konuşma Japonya ile ilişkileri kesmeye yönelikti. Bunu destekler mahiyette 

A.R. Tarhan ve Cemil Bilsel (Samsun) de birer konuşma yaptılar.233 Neticede (06.01. 

1945) Japonya ile siyasi ilişkilerin kesilmesi kabul edildi.234 

Yine bu arada II. Dünya Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla toplanan Yalta 

Konferansı sona ermişti. İngiltere büyükelçisi Maurice Peterson, 20 Şubat’ta (1945) 

Saka’yı ziyaret ederek Yalta Konferansı hakkında bilgi verdi. Konunun özü şuydu: 
                                                 
228 Feridun Cemal Erkin, Dış İşlerinde 34 Yıl, Anılar-Yorumlar, C. 3, TTK, Ankara 1980 s. 140–141. 
229 Saka’nın atandığını gösterir Siyaseti Cumhur Tezkeresi için bkz. TBMM Z.C, D.VIII C. 13–14, 1944, 
s. 152; Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye, Milliyet Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul 1970, s. 44; 
Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938–1945), C. 1–2, , İletişim Yay. İstanbul 1996, s. 256. 
230 TBMM Z.C, D.9, C.2, 14,24, 1950 S. 191-195, Bilgin, age., s. 36. 
231 TBMM, ZC. C, D. 7, C. 15-16 1945, S. 8-9. 
232 TBMM, ZC. C, D. 7, C. 15-16 1945, S. 8-9. 
233 TBMM Z.C, D.7, C. 15–16, 1945, s. 9-10. 
234 Koçak, age., s. 27; Nilgün Gürkan, Türkiye’de Demokrasiye Geçişte Basın (1945-1950), İletişim 
Yayınları, İstanbul 1998, s. 96. 
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Galipler yeni bir düzen (Teşkilat) kuracaklar. Bu oluşumda yer almak isteyen ülkeler 1 

Mart’tan (1945) önce Almanya’ya savaş ilan edecekler. Bunu yapanlar San Francisco 

Konferansı’na davet edilecekler.235 

23 Şubat’ta TBMM olağanüstü toplandı. Saka, Yalta Konferansı’nda alınan 

karar hakkında kısa bir açıklama ile Almanya’ya savaş ilan etmemiz gerektiğini 

söyledi.236 Teklif TBMM tarafından kabul edildi. 24 Şubat’ta BM Anayasa’sına kurucu 

sıfatıyla imza atıldı. Bu, Türkiye’nin Konferans’a davetini de kesinleştirdi.237 Birleşmiş 

Milletler’e katılma işlemi Washington büyükelçimizin imzasıyla 24 Şubat’ta 

gerçekleşti. Aynı gün Ankara’da Hasan Saka ile ABD Ankara Büyükelçisi arasında 

Ödünç Verme ve Kiralama Anlaşması imzalandı.238 Aynı büyükelçi 5 Mart’ta 

Türkiye’yi ,25 Nisan 1945’te San Francisco’da yapılacak toplantıya davet etti. Türkiye 

Cumhuriyeti hükümetinin istediği olmuştu.239 Murahhas heyet 5 Nisan’da yola çıktı. Bu 

arada ABD Başkanı Roosevelt öldü.240 

4.3. San Francisco Konferansı 

II.Dünya Savaşı’nın bitimiyle devletlerarası güç dengeleri değişmiş,Amerika-

Rusya iki kutuplu düzenin yükselen liderleri olarak yerlerini almışlardı.Amerika 

demokratik ülkeleri kendi etrafında toplamak için Milletler Cemiyetine yeni bir çehre 

kazandırma çabasına girmiş ve bunun için Türkiye’nin de arasında bulunduğu birçok 

devleti San Francisco’da yapılacak toplantıya davet etmişti.Türkiye ise ileride daha 

ayrıntılı ele alınacağı üzere Sovyet tehdidinden korunabilmek için Amerika-İngiltere 

merkezli oluşumda yer almayı tercih etti ve bu amaçla konferansa katılma kararı verildi. 

                                                 
235 Gönlübol, Sar v.d., age., s. 184. 
236 TBMM ZC, D.7, C. 15, 1945, s. 126–127. 
237 Kemal Karpat ,Türk Demokrasi Tarihi, Alfa Yay. İstanbul 1996, s. 127; Ahmet Emin Yalman, Yakın 
Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1945-1970), C. IV, Rey Yayınları, İstanbul, 1970, s. 7. 
238 Bilgin, age., s. 37; Ahmad, age., s. 12. 
239 19 Ocak 1946 Yenigün (Trabzon) gazetesinde Saka’nın şu sözleri vardı: “Türkiye kendini can ve 
gönülden bu tam insani işbirliği, iman ve dürüstlük eserine vakfedecektir.” “Dünya Sulhu için bu şans, 
BM,’nin muvaffakiyetidir.” Hasan Saka’nın daha gerçekçi görüşü ise böyle bir teşkilatın varlığının, 
olmamasına tercih edileceğidir. Bkz. Barutçu, age., s. C. I, s. 714. 
240 Barutçu, age., C.I, s. 716. 
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Konferansa oldukça geniş bir heyet gitti.241 Heyetin 5 Nisan’da başlayan 

yolculuğu da oldukça ilginç geçti.242 

Konferansın hazırlık aşamasında Saka, Reuters Ajansı’na şu demeci verdi: 

“Cumhuriyet rejimi, bir siyasal müessese olarak en ileri ülkelerin anayasalarıyla 

mukayese edilebilir. Hatta çoğundan daha iyi olduğu ispatlanmıştır.”243 Bunun 

vurgulanmasının sebebi elbette yeni dünya düzeni adına baş çeken Amerika’nın her 

faaliyetini -bu gün de olduğu gibi- demokrasi ve özgürlük adına yaptığını söylemesinin 

psikolojik etkileri ve İsmet İnönü’nün direktifleriydi. 

Konferans 25 Nisan’da şehrin opera binasında açıldı.244 Konferansın amacı 

demokratik prensipleri sağlayarak yeni dünya savaşlarını önlemek gibi görünse de245 

Konferansa sadece galip devletleri destekleyenlerin çağırılması, yeni bir kutuplaşma ve 

bu süreçte Amerika gibi devletlerin küçük müttefikler kazanma isteğinin emareleri  

görüldü. Bu görüşü destekleyen en önemli delil 50’li yıllarda başlayan Rus-Amerikan 

soğuk savaşıdır. Bu kutuplaşma Türkiye’deki siyasal iktidarları bile etkileyecekti.246 

Konferans’ın 30 Nisan tarihli oturumunda, Hasan Saka Türk Heyeti adına söz 

alarak, konferansı toplamak girişiminde bulunmasından dolayı Birleşik Amerika 

Hükümeti’ne ve gösterdiği misafirperverlikten dolayı da San Francisco Belediyesi’ne 

teşekkürlerini bildiri. Türk Heyeti’nin Dumbarton Oaks Projesi247 ile ilgili görüşlerini 

genel sekreterliğe bildirmiş olduğunu belirterek bu konudaki kanaatlerini dile getirdi. 

Ağır sorumluluklar yüklenmiş olan büyük milletlere, diğer devletlerden daha geniş 

                                                 
241 İsmail Soysal, Türkiye’nin Uluslararası Siyasal Bağıtları, C. II. TTK, Ankara, 1991, s. 23; Ahmet 
Yeşil, Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, s. 54. 
242 Bu konuda A. Emin Yalman’a kulak verelim. Yalman kendisiyle birlikte grupta şu gazetecileri sayar. 
Doğan Nadi, Falih Rıfkı ve Hüseyin Cahit. Hasan Saka tren yolculuğu başlarken herkese iyi yolculuklar 
diler. Tren yolculuğunu Saka ister ve Kahire’ye kadar trenle gidilecektir. Yolculuk devam ederken 
Roosevelt’in ölüm haberi gelir. Uçak Hava şartlarından dolayı Azor dolaylarına acil iniş yapar. Saka 
rahatsızlanır, uçak 14 kişiyle devam eder. Saka özel kalem müdürü ve bir kişi ile daha sonra yola çıkar. 
Yalman, age., s. 8-11.. 
243 Sina Akşin, age., s. 134-135; Karpat, age., s. 128; Gülcan, age., s. 226; Cumhuriyet Gazetesi 17 Mayıs 
1945. 
244 Yalman ,age., s. 16–19. 
245 Aydemir, age., (İsmet İnönü), C. II, s. 280. 
246 Türkiye bu yıllardan itibaren pusulasını ABD’ye çevirdi ve ABD’nin Rusya’ya karşı önemli bir kozu 
olarak kaldı. Bu “Sadık müttefiklik” durumu 3 Mart tezkeresiyle biraz olsun yıkıldı. 
247 Konferans çalışmalarına esas teşkil eden ve Amerika,İngeltere,Sovyet Rusya ve Çin tarafından 
hazırlanan bir metin.Daha fazlası için bkz. TBMM.TD.,D.7,C.19,yıl 1945, s.156-157. 
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haklar tanımakla beraber, güvenlik kurulundaki geçici üyeliklerin sayısının arttırılması 

ve herhangi bir karar alınabilmesi için gerekli olan asgari oy miktarının çoğaltılmasının 

daha uygun olacağı görüşünde olduklarını ifade etti. Dumbarton Oaks Projesi’nin, 

Türkiye’nin ilgisini çektiğini, çünkü Türkiye’nin iç ve dış siyasetinin barış üzerine 

kurulu olduğunu söyledi son olarak da Türk Heyeti’nin, konferansın başarılı olacağında, 

oluşturulmak istenilen yeni teşkilatın etkili olacağından ve bu teşkilatın insanlığa 

yapacağı hizmetlerden şüphe duymadığını söyleyerek sözlerine son verdi.248 

Mayıs ayının ilk haftası, Almanlar teslim oldu. Japonlar ise Ağustos’ta… Bu 

arada TBMM’de Toprak Kanunu yüzünden işler biraz karışıktı. Haziran ayında 

Molotov’la görüşmeler yapıldı. Moskova Boğazlar için bastırmaktaydı. 25 Haziran’da 

San Francisco’da BM Anayasası imzalandı.249 

San Francisco dönüşünde heyet, Paris-Marsilya-Kahire-Şam-Halep güzergahını 

izledi. Sebebi II. Dünya Savaşıydı. Heyet ancak 9 Ağustos sabahı gelebildi.250 

4.4.Konferans Sonrası Gelişmeler 

Parti grubu, Faik Öztırak başkanlığında, 10 Ağustos 1945 saat 15.00’de Hasan 

Saka’nın konferansla ilgili açıklamalarını dinlemek üzere toplandı.  Saka genel bir 

izahat yaptıktan sonra içeriğin toplandığı bir kitap çıkaracağını bunun da mebuslara 

dağıtılacağını söyledi. Ardından B.M. Anayasası’nın faydalarından söz ederek 

Meclisteki Rus emellerinden haberdar ve rahatsız olduğunu da anlattı.  Bu konuda 

İngiltere dışişleri bakanıyla yaptığı görüşmeden bahsetti.251 Saka kürsüde iken Başbakan 

Saraçoğlu bir kâğıt gönderdi. Hasan Saka kâğıdı okuyup ve bir müddet sözüne devam 

ettikten sonra etraftan yükselen alaka çekici söylenmeler üzerine gözlüğünü takıp 

kendisine verilen kâğıda bir kere daha göz geçirdikten sonra: 

“ Arkadaşlar kürsüye çıkmazdan beş on dakika evvel Londra Radyosu bir haber 

veriyor. Arkadaşlara bildireyim. Bu, dünya harbinin sona erdiğine dair bir haberdir. 

Japonlar kayıtsız ve şartsız teslimi kabul ettiler.” 
                                                 
248 Bilgin, age., s. 39, Ayın tarihi, sayı 138, Mayıs, 1945, s. 572. Türk Heyeti merkezi Union Square 
Caddesinde bir otelde  kalmışlar ve günlük oturuma katılmadıkları zaman bile çalışmışlardı. Gönlübol, 
Sar. V.d. age., s. 110-112; Yalman, a..g.e., s. 16-19. 
249 Barutçu, age., C. II, s. 734-785/748-749. 
250 Barutçu, age., C. II, s. 763. 
251 Bu konuşma için bkz. Barutçu, age., C. II, s. 763-764. 
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Bu açıklama öyle bir hava oluşturdu ki milletvekilleri artık Saka’nın 

konuşmasını dinlemiyordu.252 15 Ağustos 1945’te BM Anayasayı TBMM tarafından 

kabul edildi. Aynı gün Meclis, Kasım ayına kadar tatile girdi.253 

Hükümetin BM’ye devamlı bir heyet göndermesi gerekiyordu. Feridun Cemal 

Erkin ve arkadaşları tarafından bu konuda bir yasa tasarısı hazırlandı. Bu tasarı Saka’nın 

fikirleri doğrultusunda değişikliğe uğradı.254 

Bakanlık Dönemindeki Bazı Olaylar : 

Saka’nın dışişleri bakanlığı döneminde Sovyet talepleri ve Montrö ile ilgili 

meseleler oldu.255 Yine bu dönemde görüşülen önemli işlerden biri de Amerika ile 

imzalanan “Türkiye’ye yapılacak yardım” hakkında anlaşmanın görüşülmesiydi.  Zira 

muhalif kesimler bu yardımın milli ve iktisadi bağımsızlığını tehlikeye atacağını 

düşünüyorlardı. 12 Temmuz 1947’de imzalanan anlaşmanın tasdiki için yaptığı 

konuşmada Saka, anlaşmanın genel çerçeveyi oluşturduğunu, yardımın, zamanı, yeri, 

şekli konularının ayrı mukavelelerle çözüleceğini, benzer yardımın Yunanistan’a da 

yapılacağını, kimsenin bağımsızlık endişesine düşmemesi gerektiğini, zira anlaşmanın 

bu niyetten ari olduğunu, Türkiye’nin neden yardım talep ettiğini, Amerikanın BM’deki 

rolünü anlattı ve alkış topladı. Bu konuşmada dikkat çeken nokta ise Saka’nın bu 

anlaşmayı eleştirenler için kullandığı kibar üsluptur.256 29 Mart 1946 tarihli Türkiye-

Irak dostluk anlaşmasının tasdiki içinde Saka 5.09. 1947 Cuma oturumunda bir 

konuşma yaptı burada anlaşmanın BM ilkeleri çerçevesinde yapıldığını vurguladı ve 

anlaşmanın özellikle barajlar ve iktisadi temelleri üzerinde izahat verdi.257 

Ürdün Kralı Abdullah ise Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün davetine karşılık 7 

Ocak 1947’de refakatinde Dışişleri Bakanı Şukeyri Paşa, İçişleri Bakanı Abbas Paşa ve 

özel maiyeti ile Türkiye’ye geldiler. İki devlet başkanının arasında görüşmeler karşılıklı 
                                                 
252 Barutçu, age., C. II, s. 764. 
253 Suna Kili, Türk Devrim tarihi, 3. Baskı, Tekin yayınevi, İstanbul 1982, s. 191; TBMM, TD, s. 156-157. 
254 Feridun Bey tasarının değiştirilme tarzından rahatsız olmuştur. Bkz. Erkin, age., s. 172-173. 
255 Cemil Bilsel’in Spitzberg Takım Adalarına ait Sovyet teklifi ve Montrö’nün karıştırılmasıyla ilgili 
sözlü sorusuna Saka uzun ve doyurucu bir açıklama yaptı. Bkz. TBMM. Tutanak Dergisi, , D. 8. C. 4, s. 
51-54. 
256 Konuşmanın tamamı için bkz. TBMM TD, D.8., C. 6, s. 552-554. Batı Trakya’daki Türkler Hakkında 
sözlü bir soruya verdi cevabı da aynı dergide yer alır. s. 632,634,638. 
257 Sorular ve Saka’nın cevapları için bkz. TBMM T.D, D. 8, C. 6. S. 655–656. 
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ilişkileri yansıtan dostluk ve içtenlik içinde geçti. Ziyafetler sırasında dostça konuşmalar 

yapıldı. Ziyafetin en ilginç safhası Türkiye-Ürdün dostluk anlaşması görüşmeleri idi. 

Görüşmelere Türkiye’yi temsilen Dışişleri bakanı Hasan Saka ile Feridun Cemal Erkin, 

karşı taraftan da dış ve içişleri bakanları katıldılar. Ürdünlülerin ilk sözlerinden, 

anlaşma metninin Arap birliği ülkelerinin duygularını olumsuz tarzda etkileyecek hiçbir 

hüküm taşımaması endişesinde oldukları anlaşıldı. Bu temel düşünce ile Amman’da 

Feridun Cemal Erkin’in kendilerine yazıp bıraktığı tasarıyı az çok değiştiren yeni bir 

metin gösterdiler. İlk bakışta bu projenin anlaşmada hiçbir öz bırakmadığını gören 

Türkiye, isteklerinin kavrandığını söyleyerek, kaygılarını ortadan kaldıracak çeşitli 

formüller teklif etti. Anlaşma Türkiye’nin son teklif ettiği tarzda düzenlenip 

imzalandı.258 

II. Dünya Savaşı’nın bitimiyle, hedeflenen iktisadi güce ulaşamayan Türkiye 

Cumhuriyeti kendini bir tarafa yanaştırarak emniyet altına almak istedi ve bunun 

yansımaları dış politikada görüldü. Bunlardan biridir San Francisco konferansı. Bu aynı 

zamanda artan Rus isteklerine boyun eğmemek amacını taşıyan bir eylemdi. 

4.5.Sovyet Talepleri Karşısında Türkiye’nin Tutumu ve Genel Durum 

Rusya’yı Rusya yapan çarlık politikalarında, bizi de etkileyen en önemlisi; Rus 

yayılmacılığını okyanusa ve Akdeniz’e indirmek amacıdır. Bu amaç doğrultusunda 

Çarlık Rejimi yıllarca Osmanlılarla savaştı, İstanbul’u Rus şehri yapmak istedi, bunu 

yapamayacağını anlayınca uluslararası planda Osmanlı’yı zora sokacak faaliyetler yaptı 

veya destekledi.259  

20. Yüzyıl başında meydana gelen Bolşevik Devrimi sonucu oluşan yönetim 

Milli Mücadeleyi destekler görünse de asıl amaç Türkiye yolu ile Avrupalı 

devletlerden-başta İngiltere – yeni rejime karşı gelebilecek tehditleri önlemekti. Nitekim 

toparlanmaya başladıkları II.Dünya Savaşı yıllarında Almanya ve Japonya’ya tam 

vaktinde savaş ilan ederek siyasi arenadaki ellerini güçlendirmişlerdir. Bunun sonucu 

olarak Boğazlar konusunda Çarlık Rejiminden kalan eski politikalarına dönüş yaptılar. 

Bu Türkiye için eski düşmanla yeni bir mücadele anlamı taşıyordu ve Türkiye, Rus 

                                                 
258 Bilgin, age., s. 41-42; Erkin, age., s. 174. 
259 Ermenileri silahlandırmaları da bu bağlamda değerlendirilebilir. 
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isteklerine tek başına direnecek güçte değildi. Bu durum hükümeti Amerikan safına 

kaydırdı. 

Yalta Konferansı’nın bir bölümünde Stalin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 

değiştirilmesini istedi ancak ayrıntılı bir plan sunmadı (10 Şubat 1945). Ancak 

konferansta İngiltere ve Amerika, Sovyet tekliflerinin ileri bir tarihte değerlendirilerek 

Türk Hükümeti’nin de haberdar edilmesine karar verdiler. Sovyetler bu konu üzerinde 

durma imkânına ancak Potsdam’da ulaşabildiler.260 

            Sovyet Hariciye Vekili Molotov 19 Mart 1945’te, 17 Aralık 1925’te imzalanan 

ve 7 Kasım 1945’te süresi (ömrü) bitecek olan Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık 

Anlaşmasının 7 Kasım 1935 tarihli protokol hükümlerine dayanılarak feshedildiğini. 

Büyükelçi Selim Sarper’e bildirdi.261 Sefirimizin tahmini Sovyetlerin Boğazlar 

konusunda Türkiye’yi sıkıştırmak için böyle bir harekete giriştikleri yönündeydi ki 

mutlaka aynı şeyi herkes düşünüyordu.262 San Francisco’ya bu durum içinde gidildi ve 

BM üyesi olunarak Sovyetlere karşı bir dayanak sağlandı. Nisan ayında Sovyetlere yeni 

saldırmazlık anlaşması için önerileri soruldu. Sovyet Hükümeti bu soruları sürekli 

cevapsız bıraktı.263 

 Molotov’un tekliflerin Türk tarafından yapılmasını istemesi de bir oyun gibi 

göründü ve konferanstaki Türk heyeti bakanlığa şifre yollayıp Rus oyunlarına 

düşülmemesini istedi. Ankara’dan gelen cevapta büyük elçi Selim Sarper ile büyükelçi 

Vinogradov arasında tatlı görüşmeler yapıldığı belirtiliyor, fakat görüşmelerin içeriğine 

dair bilgi verilmiyordu. 264  

 7 Haziran’daki Sarper-Molotov görüşmesinde Rus istekleri netlik kazandı. 265 

Sovyetlerin daha sonraki taleplerinin içinde Türkiye – Rusya doğu sınırında değişiklik, 

saldırı durumunda ortak savunmayı sağlamak üzere Boğazlarda üs verilmesi, 

                                                 
260 Kili, age., s. 191; Gönlübol, Sar, v.d. age., s. 184. 
261 Barutçu, age., C.II, s. 713; Toker, age., s. 74; Cumhuriyet Ansiklopedisi, C.2. s. 366; Gönlübol, Sar 
v.d. age., s. 185.. 
262 Barutçu ,age., C.II, s. 713 – 714. 
263 Gönlübol, Sar v.d, age., s.185. 
264 Erkin, age.,s.147. 
265 Gürkan, age.,s.108. 
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Montrö’nün yeniden ele alınması konularında görüşmeler yapılması vardı.266 26 

Haziran’da Hasan Saka, Churcill ve Eden’le görüşmek için Londra’ya gitti.267 

İngiltere’nin tavrı daha önce de belirtildiği gibi Rus taleplerinin Potsdam’da ele 

alınması yönündeydi. 268 

 Uluslararası arenada o günlerde Ruslar kahraman gibi görünüyordu. Çünkü 

Almanlara karşı çarpışmalar yapmışlar ve bunun da müttefiklere yararı olmuştu. 

Müttefiklerin Türkiye üzerindeki Rus taleplerini doğrudan reddetmemelerinin temelinde 

bu bakış açısı yatıyordu. Üstelik Türkiye müttefiklere fiili yardımda bulunmamış, 

sadece savaşın dışında kalabilmekle meşgul olmuştu.269 4 Ağustos’ta Rus teklifi 

reddedildi. Bu karar alınırken bazı kesimler Kızılordu’nun Türkiye’ye yürüyeceğine 

inanıyordu. 11 Temmuzda Hasan Saka Meclis’te “Türkiye için bir sınır tahsisi 

olmadığını” açıklarken büyük tezahürat yapıldı. İnönü de benzer bir tepki içinde “hiç 

kimseye ne bir hak, ne de bir toprak borcumuz vardır!” diyordu. Potsdam’da Rus 

talepleri netlik kazandı. İngiltere Dış İşleri Bakanı Bevin ise 21 Şubat 1946’da Avam 

Kamarası’nda şunları söyledi: “..şunu açıkça söyleyeyim ki Türkiye’nin bir peyk devlet 

haline geldiğini görmek istemem. İstediğim şey Türkiye’nin bağımsız ve hür bir devlet 

olarak kalmasıdır”. 270  

 Birleşik Amerika ile İngiltere’nin, Sovyetler birliği ile savaş sonrası işbirliğini 

gerçekleştirmek amacıyla yaptıkları dememelerden biri olan Potsdam Konferansı 17 

Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında toplanmıştır. Bu konferans açıldığı sırada 

ABD’nin başkanı artık Roosevelt değil, onun ölümü üzerine 1945 Nisanı’nda bu göreve 

geçen Truman’dı. Konferansın devam ettiği sırada İngiliz yöneticileri de değişmiş, 26 

Temmuz’da yapılan seçimler sonunda Churchill ve Eden yerlerini Atlee ve Bevin’e 

bırakmışlardı. Öte yandan Yalta ve Potsdam konferansları arasındaki sürede, uluslar 

arası durumda da önemli gelişmeler olmuş, üç büyük devlet arasında savaş içinde 

başlayan işbirliğinin savaştan sonra da devam edip etmeyeceği konusunda tereddütler 

belirmeye başlamıştı. Ancak Potsdam Konferansı’nda ABD, İngiltere ve Rusya 

                                                 
266 Gönlübol, Sar, v.d, age s.185. 
267 Barutçu, age.,C.II, s.753. 
268 Ahmad, age., s.14; Gönlübol, Sar, v.d, age., s. 185. 
269 Aydemir, age., C. 2, s.283. 
270 Aydemir, age., C.2,s 283-285. 
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arasındaki görüşmeler sonunda ABD ve İngiltere’nin Boğazlar konusundaki isteklere 

yanaşmadığı görülmüştür. 271 

 Bütün bunlar Türkiye’nin maalesef tam olarak gelişemediğinin ve ittifaklara 

muhtaç olduğunun göstergesiydi. Bunun sebebi olarak sadece iktidarı suçlamak pek 

doğru görünmüyor. Zira yakın tarihte yıkım geçirmiş iki ülke var ki (Almanya- 

Japonya) bugün ulaştıkları güç ve kalkınmışlık düzeyi takdire şayandır. Bu 

kalkınmalarının altında yatan kolektif bilinç maalesef ülkemizde görülmedi.  

 Saka, 15 Ağustos’ta Meclis’te Boğazlar konusunda bir konuşma yaptı. Saka; 

Boğazlar Meselesi’nin Berlin Konferansı’nda Amerika Cumhurbaşkanı’nın ileri 

sürdüğü fikir üzerine Türkiye nezdinde Amerikalılardan beklenen girişim henüz 

yapılmadığı için, bu girişimi ABD nezdinde Türkiye’nin yapmasına dair hükümetçe 

alınan kararı anlattı. Gerek Boğazlar ve gerekse  Elviye-i Selase meseleleri etrafındaki 

fikrin ABD’ye bildirileceğini, bunun İngilizlerin tavsiyesi olduğunu söyledi. Grup, 

hükümetin kararını tasvip etti.272    

 Ağustos 1946’da SSCB Ankara büyükelçisi Boğazlar konusundaki talepleri 

tekrarladı.273 SSCB Türkiye ile yalnız görüşmek istiyor ama hükümet Amerika ve 

İngiltere’ye de nota göndererek yalnız görüşmeden kaçınıyordu. Türkiye’nin bu ülkeler 

arasında muhtemel menfaat çatışmalarından yarar beklediği düşünülebilir. Amerika ve 

İngiltere 9 Ekim 1946 tarihli verdikleri notada Türkiye’yi tek sorumlu olarak 

belirtiyorlar ve Boğazlarla ilgili statünün devamından yana tavır koyduklarını 

gösteriyorlardı. 274 

 Bir yıl sonra 8 Ağustos 1947’de Saka’ya Ruslar bir nota daha verdiler ve üs 

taleplerini yinelediler. Durumu H.Bey Çankaya’ya bildirdi. Notada Türkiye ve 

SSCB’nin Karadeniz devletlerinin de menfaatini gözeterek ortak savunma yapmalarını 

öngören madde cumhurbaşkanının ilgisini çekti.275 Türkiye hayır diyeceğini 

Amerika’ya bildirerek destek istedi ve Amerika bunu kabul etti. Bu Truman 
                                                 
271 Bilgin, age.,s.45; Gönlübol-Sar v.d, age., s.195; Gürkan, age., s. 111. 
272 Barutçu, age., C.II, s.765;TBMM TD,D.7,C.19,s.156-158.Saka bukonuşmasında daha ziyade BM 
Anayasasının faydalarından ve neden bu oluşuma katılmamız gerektiğinden bahseder. 
273 Ayın tarihi, sayı 153(ağustos 1946), s. 22-23. 
274 Kili, age., s.191. 
275 Toker, a..g.e , s.195. 
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Doktrini’nin de yapı taşlarından biri oldu.276  Truman 9 Ağustos’taki konuşmasında 

bunu açık şekilde ortaya koydu.277 Bundan sonra Amerikan yardımları başladı ve 

yakınlaşma artarak devam etti.  

 Cumhuriyet Gazetesinde 1948 yılında Başbakan Saka’nın Ankara’daki Sovyet 

büyük elçisi ile görüşmesi üzerine, Ankara’daki Rusların tazyik politikasının fiyasko ile 

neticelendiğini anladıkları ve siyasi münasebetleri yeniden düzenlemek için zemin 

hazırladıkları öne sürülmüş, ancak Türk hükümetinin bunu istekle karşılamadığı 

belirtilmiştir.  

 ABD başkanı Truman, 28 Aralık 1949’da Türkiye hakkındaki raporunu 

Amerikan Kongresine sunarken yaptığı konuşmada; Rusların düşmanca davranmalarına 

rağmen Türkiye’nin batı devletlerine karşı gösterdiği ilgiden çok mutlu olduğunu 

söylemiştir. 1950 yılı başında ABD büyükelçisi Wordsworth verdiği bir demeçte; 

Türkiye ve Ortadoğu’nun güvenliğinin Türkler bu soğuk harbe dayandıkça emniyette 

olduğunu ifade edecektir.  

 Türkiye toprak ve üs verme tekliflerini kesinlikle reddederken, hâkimiyet ve 

güvenliğe zarar getirilmemek şartıyla Montrö anlaşmasının uluslar arası bir konferansta 

görüşülmesi prensibini kabul etti. Fakat Rusya, Türkiye ile yalnız görüşmek istiyordu, 

bu isteği de reddedildi. İki devlet arasında bu anlaşmazlıklar Kore savaşının patlamasına 

kadar sürüp gitti. 278 

            Şimdi de aynı dönem Türkiye’nin durumu hakkında bilgi vermekte fayda var : 

 I.Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin kısmi seferberliğe gitmesi, bir milyona 

yakın kişinin askere alınması, savunma harcamalarının artarken tarım üretimlerinin 

azalması279, dış ticaret hacmindeki daralma, savaşın seyri boyunca izlenen üç taraflı 

politika ve bunun sonucu yaşanan yalnızlık, müttefiklerin Almanlarla olan ticari 

ilişkilerin kesilmesi için yaptıkları baskılar280, tek parti iktidarını zorlamaya 

                                                 
276 Toker, age., s. 197- 198. 
277 Bkz, Barutçu, age., C.II,s. 764. 
278 Bilgin, age., s. 47; Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,  MEB, İstanbul 1973, s. 232-233. 
279 Buğday üretimi 1939’da 4,2 milyon ton iken, 1945 ’te 2,2 milyon tona düştü. Bkz. Korkut Boratav, 
Türkiye’de Devletçilik, Savaş Yayınları, Ankara 1982, s. 217. 
280 Asım Us, 1930 – 1950 Hatıra Notları, İstanbul 1966, s. 599. 
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başlamışlardı. Savaş yılları uygulanan politikalar yurtta “batakçı çiftlik ağası ve gözü 

doymaz vurguncu” gibi bir sınıf ortaya çıkardı.281 Ekonomide hükümete geniş yetkiler 

veren (18 Ocak 1940) Milli Korunma Kanunu vardı. 282 Bu yıllarda şehirlerde ve 

kasabalarda serbest meslek sahibi bir orta sınıfın geliştiği de görülür. 283 Türkiye’de 

uygulanan devletçilik, rejimin karmaşık yapısından dolayı sınırlı alanlarda tatbik imkanı 

bulurken şimdiye kadar bahsettiğimiz sınıfların güçlenmesine de mani olamadı.284 

Bunda vergi sisteminin de payı büyüktü.285 İnönü’nün 1 Kasım 1942 tarihli nutku bu 

durumu göz önüne serer.286 

  Bu gelişmeler halkın tek partiye olan güvenini azaltan sebeplerin başında 

geliyordu.287 Ülkede demokrasi söylemlerini arttıran bir sebep de dışarıdan geliyordu. O 

da, bu söylemi en fazla kullanan ülkenin (ABD) kuruculuğunu yaptığı BM’ye 

katılmamızdı. 288 

 Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü 7 Haziran 

1945’te demokratikleşme yönünde önemli isteklerde bulundular. 289 İleride CHP meclis 

grubunu dağılmasına da yol açacak bu önerge tarihe “Dörtlü Takrir” olarak geçti. 

                                                 
281 Aydemir, age., C.2 s. 344-345. 
282 Bkz. Boratav, age., s. 245- 255; Koçak, age., Ankara 1986, s. 248 – 258. 
283 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. Metin Kıratlı, TTK, Ankara 1984, s. 465- 466. 
284 İsmail Cem, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, İstanbul 1982, 8. Baskı, s. 269; Yahya S. Tezel, 
Cumhuriyıet Döneminin İktisadi Tarihi (1923 - 1950), Yurt Yayınları, Ankara 1982, s. 229. 
285 Koçak, age., s.251. 
286 İnönü:“şuursuz bir ticaret havası, haklı sebepleri çok aşan bir pahalılık belası vatanımızı ıstırap içinde 
bulunduruyor. Bulanık zamanı bir daha ele geçmez fırsat sayan eski batakçı çiftlik ağası ve elinden gelse 
teneffüs ettiğimiz havayı ticaret meta’ı yapmaya yeltenen gözü doymaz vurguncu tüccar ve bütün bu 
sıkıntıları politik ihtirası için büyük fırsat sayan ve hangi yabancı milletin hesabına çalıştığı belli olmayan 
birkaç politikacı, büyük bir milletin hayatına küstah bir surette kundak koymaya çalışmaktadır… milleti 
soymak hakkını, kimseye, hiçbir zümreye tanımamalıyız.” diyordu. Yeşil, age., s.27. 11 kasım 1942, 4305 
sayılı Varlık Vergisi kanunu  da bu gruplara karşı çıkarılmıştı. Ancak etki alanı azınlık tüccarları oldu. 
Koçak, age.,s.530-534. 1943 yılında Müslüman tüccarları hedef alan Toprak Mahsulleri Vergisi de etkili 
uygulanamadı ve aksine büyük çiftçilerin hükümete tepkisine sebep oldu. Bkz. Karpat, age., s. 95. 1938 
yılında 3491 sayılı kanunla kurulan Toprak Ofisinin uyguladığı baskılar küçük çiftçinin aleyhime oldu. 
Bkz. Yeşil, age., s.28-29 . 
287 Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları, Tek Partiden Çok Partiye (1944-1973), Bilgi Yay. 
Ankara 1990 3. Baskı, s. 16-25. İçte muhalefet Vatan Gazetesi tarafından yürütülüyordu. Önde gelen isim 
A. Emin Yalman’dı. İktidarın sesi ise Ulus’tu. Bunun önde gelen adı F.Rıfkı Atay’dı.  
288 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1839- 1950 ),İkinci Baskı, İmge Kitap Evi, Ankara 
1999, s.401- 402. İnönü 19 Mayıs 1945’teki Söylevinde Çok Partili Sisteme geçileceği yönünde bir 
açıklama yaptı. 
289 Ulus Gazetesi, 14 Nisan 1945.  
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Bundan öncede Hasan Saka San Francisco’da iken Türk Anayasası’nın bir çok 

devletinkinden üstün olduğunu ve savaşın bitimi ile yeni demokratik oluşumlar 

olabileceğini söylüyordu. 290 Aynı günlerde (14 mayıs 1945) Meclis’te “Çiftçiye Toprak 

Dağıtılması ve Çiftçi Ocakları Kurulması” adlı bir kanun tasarısı görüşülüyordu.291 

Tasarı yaklaşık üç ay görüşüldü ve ana prensipleri ile kabul edildi. Ancak Saraçoğlu ve 

Menderes arasında yaşanan tartışmaya rağmen hükümet bazı değişiklikler yaptırdı. 

Yapılan değişikliklere bazı milletvekilleri muhalif kaldı. Menderes ünlü konuşmasını 

yaptı. 292 Tasarı 4753 sayı ve 11 Haziran 1945 tarihli olarak kanunlaştı.293 Dörtlü Takrir 

de bu arada verilmiştir(7 Haziran). Takriri verenler partiden ayrılmaya karar vermekle 

suçlandı. 12 Haziranda CHP Grubu’nun kapalı oturumunda takrir görüşüldü ve 

takrircililerin oyu dışında kabul oyu çıkmadı. İnönü’nün oylamadaki rolü ve tavrı 19 

Mayıs Nutkuyla da çelişir gibiydi. Bu da ona duyulan güveni zedelemişti.294 San 

Francisco Konferansı’nın onaylanmasında takrirciler öne çıktı. Söylemleri BM 

anayasasının demokratikleşmeyi hızlandıracağı üzerineydi. 295 

Yine de ilk kurulan parti DP değil, İstanbul sanayicilerinden Nuri Demirağ, H. 

Avni Ulaş ve Cevat Rifat Atilhan tarafından oluşturulan Milli Kalkınma Partisi oldu (18 

Temmuz 1945).296 Basın sürekli olarak CHP’den ayrılacak olanların yeni bir parti 

kurması gerektiği hakkında yayınlar yapıyordu. Bu durum takrircilerin parti tarafından 

                                                 
290 Vatan, Cumhuriyet gazeteleri, 17 Mayıs 1945. İnönü’nün nutku da bu açıklamadan iki gün sonradır.  
291 Mahmut Goloğlu, Milli Şef Dönemi(1939-1945). (age.,2) Turhan kitabevi , Ankara, s. 315. Tasarı 
yılların biriktirdiği bir meselenin halli sorunuydu. Yeşil, a.g, s. 34. Bu konudaki bilgiler için bkz. Ö. Lütfi 
Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi (Toplu Eserleri), Gözlem Yay. İstanbul 1980; Doğan Avcıoğlu, 
Türkiye’nin Düzeni; Dün- Bugün-Yarın ,Tekin Yayınları, C.1, İstanbul 1982. Tasarı esasen savaştan önce 
başlamış ancak savaş yüzünden ertelenmişti. Tezel, age., s.351. Tasarın gerekçeleri için bkz. Goloğlu, age 
2, s.315-322. 
292 Goloğlu ,age 2, s. 327- 337,  TBMM TD D.7, C.17, s.111-117. 
293 Goloğlu ,age2 s.363. 
294 Yeşil, age., s.40-44. Dörtlü Takrir için bkz. Tarih ve Toplum Dergisi, sayı 53, Mayıs 1988, s.9; Karpat 
age., s.131. 
295 Menderes, bu hususta şöyle diyordu: “BM anayasasındaki taahhütler, bir yandan milletler arası 
ihtilaflarda, Güvenlik konseyi Kararlarının, Hakem ve uzlaşma gibi barış usullerinin kabulünü ve 
herhangi bir saldırıya karşı BM’nin birlikte hareket etmesini… her memlekette demokrasi prensiplerine 
uygun olarak vatandaşın ferdi hürriyet ve dokunulmazlığı ile siyasi haklarının saklı tutulmasını 
gerektirmektedir. BM anayasasının önemli özelliği budur.” Menderes bu sözleriyle memleketin iç 
yönetimde demokratikleşmesinin zorunluluğunu işaret ediyordu.Bkz. TBMM, ZC, D.7, C.19, s.170. 
296 Tunaya, age.,s. 638-640.Bu parti, programdan ziyade şahısların etkisine dayanıyordu.  
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dışlanmasına sebep oldu. 21 Eylül’de Menderes ve  Köprülü partiden ihraç edildiler.297 

Onları R. Koraltan’nın ihracı izledi. Bayar ise önce milletvekilliğinden, ardından 

partiden istifa etti(2 Aralık).298 

                                                 
297 Yeşil, age., s.48-49. 
298 Tunaya, age., s.649; Vatan Gazetesi, 4 Aralık 1945. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 HASAN SAKA HÜKÜMETLERİ 

5.1. İç Siyasi Durum ve 12 Temmuz Beyannamesi  

Milli Kalkınma Partisi’ne izin verildikten sonra İnönü meclisin açılış nutkunda 

siyasi partileri demokratik rejimin zaruri bir şartı olarak niteledi.299 Bu cümleler Bayar 

ve arkadaşlarını yeni bir parti kurmaya da davet gibi görünüyordu.  

Basın, yeni bir partinin kurulacağına kesin gözüyle bakıyordu. Hatta yeni 

partinin şekil ve muhtevası hakkında yazılar yayınlanmaya başladı. Tanin’de H. Cahit 

Yalçın  “ Yeni Parti” başlıklı yazısında; “bir demokraside en az iki parti olmazsa 

murakabe vazifesinin ifa edilmesine imkân bulunamazdı. Bunun için en iyi çarenin 

mevcut fırka içinden bazı şahısların ayrılarak esas programda müttefik kalmakla beraber 

bir kontrol partisi vücuda getirmeleri olacağı… işte şimdi bu yeni partiyi biz böyle bir 

kontrol partisi mahiyetinde telakki ediyor ve doğuşunu istikbal hakkında bir müjde gibi 

görüyoruz” diyordu.300 Celal Bayar yeni parti fikrini 2 Aralık’ta açıkladı. Partinin CHP 

benzeri Merkez Partisi olması ve 6 ilkenin parti programına alınması benimsendi.301 

Halk Partisinin ve İnönü’nün bazı açılardan Yeni Parti fikrini destekledikleri görülür. 

Birinci sebep totaliter parti eleştirilerini yıkmak, ikincisi ise partiyi içeriden zayıflatan 

unsurlardan kurtarmaktı.302 Neticede 7 Ocak 1946 günü Demokrat Parti kuruldu.303 Parti 

programında oy sahibi oldukları düşünülen her kesme vaatler vardır. 304 

                                                 
299 İnönü nutkunda “Türkiye’de demokrasi usullerinin geçmişe ait hesapları yaparken büyük devrimlerin 
1923’ten 1939’a kadar meydana geldiği ve 6 seneden beri de bir Cihan  Harbi içinde bulunduğumuz 
unutulmamalı. Demokratik karakter bütün cumhuriyet devrinde prensip olarak muhafaza olunmuştur. 
Diktatörlük hiçbir zaman kabul olunmadıktan başka zararlı ve Türk milletine yakışmaz olarak itham 
edilmiştir. Bizim tek eksiğimiz, hükümet partisi karşısında bir parti bulunmamasıdır. Bu yolda 
memlekette geçmiş tecrübeler vardır. Hatta iktidarda bulunanlar tarafından teşvik olunarak teşebbüse 
girişilmiştir. İki defa memlekette çıkan tepkiler karşısında teşebbüsün muvaffak olmaması bir 
talihsizliktir. Fakat memleketlerin ihtiyaçları sevki ile, hürriyet ve demokrasi havasının tabii işlemesi 
sayesinde başka bir partinin kurulması mümkün olacaktır.” diyordu. TBMM ZC, D7, C20, s.7; Ulus, 
Vatan, Cumhuriyet ,2 Kasım 1945 . 
300 Yeşil, age., s.51. Tanin 5 Aralık 1945. Rejimi eleştiren Vatan ve Tan Gazeteleri farklı görüşte 
olmalarına rağmen muhalefetle birleşmişlerdi. Tan’a Bağlı Görüşler Dergisi iktidara Sovyet yanlısı bir 
tavırla karşı çıkınca 4 Aralık’ta Tan, Görüşler, Yeni Dünya ve La Turqie, Bernak ve ABC Kitabevleri 
basıldı. Karpat, age., s.133-134; Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, İstanbul 1968, s.259-261.  
301 Fuad Köprülü, “Demokrasi Yolunda (1945-1950)”, Vatan 6 Aralık 1957. 
302 Yeşil, age., s.52. 
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Kısaca şunu söylemek mümkün : 1945’e kadar yaşanan iç ve dış olaylar birçok 

kesimin CHP’ye olumsuz düşünceler beslemesine yol açmış, CHP’nin parti içi 

muhalefete taviz vermeyen yaklaşımı da bu tepkilerin artmasına zemin hazırlamıştır.  

Bunlar yaşanırken Saka’nın Dış İşleri Bakanı olduğunu hatırlamakta fayda var.  

CHP’nin ılımlı tavırları, DP’nin teşkilatlanmaya başlamasıyla yerini sert 

eleştirilere ve yer yer baskılara bıraktı.305  Dönemin yayın organlarında bakılırsa 

DP’nim gerçekten muhalefet partisi olarak ilk üç ay içinde benimsendiği görülür.  

DP’ye hayat hakkı verilmesinin iki şartı vardı:İlki laiklik prensibine bağlılık, 

ikincisi de dış politika konularında aynı politikanın izlenmesiydi.306 21 Nisan’da ara 

seçim oldu ancak muhalefet katılmadı. Vatandaşın seçime ilgisi de az oldu. CHP 

bundan endişelenerek yurdu 23 bölgeye ayırdı ve güvendiği adamaları DP aleyhtarı 

propaganda için görevlendirdi. 307 

21 Temmuz’da genel seçimler vardı. DP 19 Haziran’da uzun bir beyanname 

yayınladı. Burada devlet ve parti başkanlığının birleşmesinden doğan zorlukların 

üzerinde daha fazla duruluyordu. Seçim hazırlıkları sert bir hava içinde başladı. Fevzi 

Çakmak DP listesine girdi ve bu CHP yönetimini çok kızdırdı. DP çeşitli yerlerde 

partililere saldırı ve şiddet uygulandığından şikayet ediyordu.308 Türkiye 21 Temmuz 

1946 seçimlerine böyle bir ortamda girdi. CHP 396, DP 62, müstakiller 7 yer kazandı. 

Saka yine milletvekili oldu. Yine diyoruz çünkü CHP eskilerden 152 isimden vaz 

geçmişti. 309 25 Temmuzlu tarihli gazetelerde İnönü’nün beyannamesi çıktı. 310 Burada 

                                                                                                                                               
303 Tanin, Tasvir, Cumhuriyet, Ulus, Vatan…8 Ocak 1946. Barutçu hatıratında bu dönem (Eylül 1945-
Nisan 1946) yoktur.  
304 DP’nin kimlerden oy aldığı için bkz. Şerif Mardin, “DP’nin Dayandığı Kuvvetler”, Vatan, 29 Kasım 
1957. 
305 Mete Tunçay, Cemil Koçak v.d, Çağdaş Türkiye 1908-1980, Türkiye Tarihi C.4, 4. Basım, Cem 
Yayınları, İstanbul 1995 s. 141-142; Yeşil, age., s.55-57. 
306 Toker, age., s.127. 
307 Yeşil, age., s.59. İnönü 1944 tarihinde yaptığı bir konuşmada memlekette zaten demokrasinin var 
olduğunu söylüyordu. Bkz. Aydemir, İkinci Adam C. 2 s.433-434. İnönü döneme göre tarihin kendisini 
mesul tutmayacağını açıklamasıyla dikkat çeker.  
308 Yalman, age., s.1359-1362 aynı eserde Çubuk kaymakamının halkı dövdüğünü ve tehdit ettiğini 
belirtir.s.1362. 
309 Yalman, age., s.1363. 
310 Ulus, Vatan, Tanin v.b. 25 Temmuz 1946. 



 62

İnönü karşılıklı anlayışla huzur ve çalışma devrinin açılmasını istiyordu. Bu arada sıkı 

yönetim de devam ediyordu. Yeni kabineyi Recep Peker kurdu. Başta Celal Bayar 

olmak üzere DP’liler seçim usullerinin anti demokratik olduğundan şikâyetçi oldular.311 

Recep Peker’de kuvvetli bir tek parti taraftarlığıyla biliniyordu. 312  

5.2. 7 Eylül Kararları 

R. Peker Hükümeti kuruluşundan kısa bir süre sonra uygulamaya başladığı 

siyaset ve ekonomi politikası, yeni huzursuzlukların kaynağını teşkil etti. CHP içinde 

Peker hükümetinin sonuna zemin hazırlayan icraatın, en önemlisi 7 Eylül Kararları 

olarak bilinen ekonomik tedbirlerdir. Bu tarihte, TL’nin bir ABD doları karşısındaki 

değeri 1.30 TL’den %53,6 dolayında düşürülerek 2.80 TL’ye indirildi. Devalüasyon, 

II.Dünya Savaşı sonrası dönemin şartlarına ve yeni ekonomi politikasına uyum 

sağlamaya yönelikti. Amaç, üzerinden fiyat ve miktar sınırlamaları kaldırılacak olan 

ithalatın artışını sınırlı tutmak ve dışarıya satılmakta olan ürünlerin dolar cinsinden 

fiyatını düşürerek ihracatını arttırmaktı. Bunun sonucu olarak, ithalat serbest bırakıldı ve 

harp yıllarında birikmiş dövizler ithalata ihracatı denkleştirmeye bakılmaksızın ithalatta 

harcandı. 

7 Eylül Kararları’nın alınmasında savaş yıllarındaki enflasyonist netice ile, 

paranın değerini dörtte bir oranında düşürmüş olmasına rağmen, resmi parite 

değişmemişti. Bu durum, ihracat için bir engel, karaborsa için de teşvik mahiyetinde idi. 

Hükümetin bu kararı almasında diğer sebep ise, yine savaş, yıllarında birikmiş olan altın 

ve döviz değerlerini yükselterek iç borçların gerçek değerinin düşürülmesi ve o yıllarda 

(İMF) Bretton Woods Antlaşması’da katılınması sonucu devalüasyon yapma yetkisinin 

kısıtlanacak olmasıydı.  

Bu kararların yavaş yavaş neticeleri alınmaya başlanmasından sonra, hem 

toplum yapısına olumsuz tesiri, hem de ekonomi kuralları açısından mali bir hata 

olduğu görüldü. DP, hükümetin bu ekonomi politikasını şiddetle eleştirdi. DP’ye göre, 

piyasalarında ihraç mallarımıza talep giderek artarken, paranın değerinin düşürülmesi 

                                                 
311 Barutçu bunları şımarıklıkla itham eder. C.2, s.770. 10-11 Mayısta olağanüstü toplanan CHP 
kurultayında demokratikleşme konusunda kararlar alındı. “Değişmez Genel Başkan” “ Milli Şef” 
unvanları kaldırıldı. Yeşil, age s. 63. 1946 seçimleri de dünya kamu oyuna demokratik Türkiye’yi 
gösterecekti. Galibiyeti garantilemek için daha sonra yapılacak seçimler 1946 yılına alınmıştı.  
312 Fahir Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Halk Partisinin Mevkii, C.1, İstanbul 1965, s. 199 ve devamı . 
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hatalı idi. Çünkü, ihracatın artması ile iç piyasada belirli bir daralma görülecek, 

dolayısıyla fiyatlar süratle yükselecektir deniliyordu.  

Gerçekten de paranın değeri düşürüldükten sonra, ithal malları fiyatlı kısa 

zamanda %50 nisbetinde arttı. İhraç malları ise ucuz fiyatlarla satılıp gitti. Bu neticeler 

hayat pahalılığını körükledi. Yine bu ortamdan istifade eden yeni zenginler türedi, 

eskiler daha da zenginleşti. Aslında bu gelişmeler DP’nin lehine idi. Çünkü, 7 Eylül 

Kararları neticeleri itibariyle yeni memnunsuzlukların da DP saflarında toplanmasına 

yaradı.313 

Bu dönemde yaşanan ilginç olaylardan birisi de 1947 bütçesini eleştiren 

Menderes’e, Peker’in psikopat demesiyle muhalefetin 9 gün Meclis görüşmelerine 

katılmaması idi.314 Partiler arası gerginlik bundan sonra dinmeyecek ve kabine 

değişikliğine kadar sürecektir. 7 Ocak 1947’de DP kongresini yaptı ve parti tüzüğünde 

değişiklikler yapıldı. Hürriyet Misakı yayınlandı.315 DP 1947 ara seçimlerine katılmama 

kararı aldı.  

Saka ve parti ileri gelenleri sık sık yemeklerde bir araya gelip memleket ve daha 

çok seçim meselelerini konuşuyorlardı.316 9 Haziran 1947’de yine böyle meseleler 

Köşk’te konuşuluyordu. Hasan Saka’da oradaydı. Diğer misafirler Hilmi Uran, Barutçu, 

Cemal Erkin ve Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin idi. Konu Celal Bayar ile İnönü’nün 

yaptığı konuşmaydı ve herkes fikrini belirtiyordu. Saka bu konuşmalardan ve DP’den 

hayır beklenemeyeceği kanaatinden bahsetti. Onun daha çok DP’nin istismarlarından 

korktuğunu anlıyoruz.317 

                                                 
313 Yeşil age., s.80-81. 
314 Toker, age., s. 223-224; Yeşil, age., s. 85. 
315 Barutçu, bunun demokratik teşebbüsleri baltalama misakı olarak kabul eder.Barutçu, age., s. 272, C. II, 
Zira DP’liler meclisteki grubu çekme  (sine-i millete dönme) yetkisini genel merkeze veriyordu. Yeşil 
age.,, s. 88-89. CHP, DP’yi komünistlikle suçladı. Polemikler sürdü. Ancak eski bakanlardan H. Ali 
Yücel’in Komünistlere yardım ettiği ispatlandı. Yeşil age., s.90. 
316 Barutçu age., C. II, s. 770-784. H. Ali Yücel’in yalnız bırakıldığı yönündeki sözlerine karşı Barutçu, 
Yücel’in bakanlığı zamanındaki kibirli tavırlarını onu sevilmeyen bir adam getirdiğini yazar.Barutçu, 
age., s. 802. 
317 Barutçu, age., C. II, s. 819-820. “Saka bu konularda müfrittir.  İnönü bunu bilir.” Aynı yerde Barutçu 
devamla Saka’nın Serbest Cumhuriyet Fırkasında da aynı taassup örneğini gösterdiğini belirtir. İlerleyen 
günlerde Osmanlı Hanedan Mensuplarının girişleriyle ilgili konuşma oldu. Saka’nın izin verilmesi 
yönünde tavrı olduğunu anlıyoruz. Barutçu, age., C. II, s. 822. 
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Bundan sonra Celal Bayar aldığı çağrı üzerine Çankaya’ya gelerek, İnönü’ye 

partisinin idare mekanizması  baskısı altında olduğunu söyledi. İfade ettiği husus daha 

önce Peker ile yaptığı konuşmadan edindiği görüşlerdi. İnönü bunları Başbakan Recep 

Peker’e iletti. Peker ise, bütün bunların asılsız olduğunu ifade etti. Bu durum karşısında 

İnönü iki tarafı kendi önünde karşılaştırma kararı aldı. 10 Haziran akşamı köşke 

topladığı yakın arkadaşlarına bu niyetinden bahsetti. İki tarafı beraber dinleme hakkında 

ne düşündüklerin sordu. Saka taraftar olmadığını dile getirdi. Nihat Erim, Falih Rıfkı 

Atay ve Hüsamettin Kural olumlu bakıyorlardı. 14 Haziran’da iki taraf Çankaya 

köşkünün kütüphanesinde karşı karşıya geldiler. Muhalefet lideri sadece idarenin 

baskısından şikayet etmiş, iktidarı, hatta hükümeti tenkitlerinin dışında bırakmıştı. 

Ancak İnönü durumu elden bırakmadı ve çalışmalarını 12 Temmuz Beyannamesi adıyla 

anılan ünlü demecinin yayınlanmasına kadar sürdürdü.318 

12 Temmuz Beyannamesi, 11 Temmuz gecesi radyodan yayınlandı. Beyanname 

ile İnönü iktidar ve muhalefete eşit mesafede olduğunu her iki tarafın-ki gerçekten taraf 

olmuştu CHP/DP- da hukuki zeminde çalışmalarını göstermek istediğini istemişti.319 

Hem CHP hem de DP bu beyannameden memnundu. Memnun olmayan Recep Peker’di 

ve bu da kabine değişikli için sebep gibi görünüyordu.320 

Nitekim aynı 12 Temmuz günü, köşkte öğle yemeğinde Dışişleri Bakanı Hasan 

Saka vardır. Milli Şef’in ona söylediği şudur: “Yüzlerce yıllık hanedan sandıktan çıkan 

oyların neticesine boyun eğiyor, vapura binip memleketin terk ediyor bizde hala sandık 

oyunuyla iktidarda kalacağız düşüncesinde olanların aklına şaşarım!”  

O devrede görülen ikinci husus, demokrat liderlerin İnönü’de maharetle teşhis 

ettikleri bu zaafı mükemmel işledikleri, onun ağzına istediği balı çalmakta hiç cimri 

davranmadıklarıdır, kaşık en ziyade Fuat Köprülü’nün elindedir ve İnönü’ye dadılık 

Nihat Erim’e yaptırılmaktadır. Erim, CHP’nin iktidarı nasıl olsa kaybedeceği 

inancındadır. Fakat İnönü iki büyük partinin ortak kararıyla devlet başkanlığında 

                                                 
318 Bilgin, age., s. 50. 
319 Barutçu, age., C. II, s. 826-827; Giritlioğlu, age., s. 203. 
320 Barutçu, age., C. II, s. 826-827. 
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tutulursa bir sallantı, bir sarsıntı olmayacak, istikrar devam edecek demokratik rejim 

kendisine bir teminat bulacaktır. Erim de düşüncesinde samimidir.321 

R. Peker ile İnönü 23 Temmuz’da tartışmış, 24 Temmuz’da Saka arabulucu gibi 

koşmuş ve Peker-İnönü yeniden görüşmüşlerdir.322 Ağustos’ta Peker kabinesi güven 

oylamasına gitti ve 35 kırmızı oy çıktı. Bu demokrasi tarihine “35’ler” olarak geçen 

gruptu. 5 Eylül’de bakanlıklarda bazı değişiklikler oldu ancak bu arada halen tam 

açıklanamayan bir sebepten R. Peker istifa etti.323 

5.3. I. Hasan Saka Kabinesi 

İnönü 12 Temmuz’dan sonra yurt gezisine çıktı. Gezdiği yerlerde yaptığı 

konuşmalarda “idareci arkadaşların arasında tarafsızlık politikasını hazmedememiş 

olanların çekilmeleri lazımdır” diyerek Peker ve onun gibi düşünenlere mesaj veriyordu. 

Bu süreç Peker’in istifasıyla sonuçlandı.32410 Eylül’de hükümet kurma görevi Hasan 

Saka’ya verildi.325  Hasan Saka kabinesinde tek parti yanlısı bakan yoktu. Başbakan 

yardımcısı Faik Ahmet Barutçu oldu.326 Adalet ve Bayındırlık Bakanları hariç diğer 

                                                 
321 Toker ,age., s. 187. 
322 Toker, age., s.  189. Toker devamla Barutçu ve çevresini ne Peker’i ne de Nihat Erim’i istediklerini, 
İnönü-Peker çatışmasına şahit olan Barutçu’nun bunu herkese yaydığını anlatır ve ekler. “Demokratlar da 
Peker’in istifasını istiyordu. 
323 Farklı yorumlar için bkz. Us, age., s. 716. Aslında Peker’in istifa sebebi bellidir. Peker’in ne parti ne 
Cumhurbaşkanı ne de muhalefet destekliyordu. Halkın desteklemediği zaten belliydi. Anlaşılamayan 
bunun 5 Eylülden 3 gün sonra olmasıydı. 
324 Yalman , age., s. 1410; Giritlioğlu, age., s. 205. Senirkent ve Arslanköy halklarının seçtikleri DP’li 
muhtarın kabul olunmaması, yerine CHP’li muhtarın oturtulmak istenmesi ve bunu ise onların kabul 
etmeyişleri, dolayısıyla hükümete isyan ettikleri iddiasına bağlı olarak topluca Mersin’den Konya’ya 
elleri bağlı halde götürülmeleri, İstiklal Harbi Komutanlarından Emekli General Ali İhsan Sabis’in 
Hatıralarından dolayı tutuklanması, Peker hükümetini zor durumlara düşüren olaylardandı. Parti içi 
eleştirilerin dozunu anlamak isteyen Peker, parti meclisinde yaptığı oylamada, kendisine 35 kişinin karşı 
oy verdiğini görmüştü. Bu 35’ler hareketi kısa zamanda gelişmiş ve ilk icraat olarak da Peker’in 
başbakanlıktan düşmesini sağlamıştır. Bilgin, age., s. 583; Celal Bozkurt, Siyaset Tarihimizde CHP, 
Ankara 1968. s. 67. 
325 DP’nin 10.9 1947 tarihli zabıtlarında Celal Bayar, İnönü ile görüşmesi hakkında: “Beni davet ederek,     
Peker istifa etmiştir. Resmen size muhalif Parti başkanı sıfatıyla haber veriyorum. Yerine Hasan Saka’yı 
düşünüyorum. Şu dakikada Hasan Saka’nın haberi yoktur, dedi. Hasan Saka’nın şahsi aleyhinde bir 
mütalaamız yoktur.  taktir sizindir, cevabını erdim. Muhalif parti olarak hükümete karşı yapacağımız 
tenkitleri elbette yapacağız dedim. Şüphe yoktur , dedi” der. Bkz. Samet Ağaoğlu, Siyasi  Günlük (DP’nin 
doğuşu) Yayına Hazırlayan Cemil Koçak, İletişim  Yay. İstanbul 1995, s. 436. 
326 Barutçu bu olayı şöyle anlatır: “Ben işaretlerimi yaptım. Adalet bakanı yerinde kaldığı için senin için 
düşünülecek en münasip bakanlık olan Adalet Bakanlığı yerine bana en yakın ve kendisine emin olduğum 
bir arkadaş olarak başbakan yardımcılığını senin için kafamda tuttum ve böylece takarrur etti”… 
“Düşünme hiçbir mazeret makbul değildir. Reddetsen dahi olmaz. Ben sana bunu söylemeden de 
kararnamesi çıkabilirdi. Muttali olasın diye söylüyorum. Bu takarrur etmiştir. Ben akşam saat 24’ten 
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kabine üyeleri Peker kabinesinde de görev almışlardı.327 Kabinede görev alanların İnönü 

ile sık görüşen328 kişiler olması bakan tercihlerinde İnönü’nün rolünü gösteriyor. 

DP çevresinde Hasan Saka kabinesi olumlu karşılandı. Celal Bayar: “Peker 

Kabinesi”nin malum olan temayüllerine mukabil, gelecek kabinenin demokratik 

gelişmemizde uygun bir yol edeceğine inanmak istiyoruz. Bu münasebetle ifade etmek 

yerinde olur ki, Demokrat Parti’nin ne ana gayesi içinde en küçük bir inhiraf, ne de 

bütün çalışmalarının hızında bir değişiklik bahis mevzuu olamaz”. Şeklinde 

konuşmuştur.329 

İlk 1 aylık süre programın hazırlanmasıyla geçmiş, 10 Eylül’de  yeni (1948 

bütçesi) bütçe Meclis’e sunulmuş.330  9 ve 10 Ekim’de CHP Meclis Grubunda 

programın görüşülmesine devam edilmiştir.331  

Biz 11 Eylül’den devam edelim: İlk karar olmak üzere altın satışları durduruldu. 

Maliye bakanı fiyatların kötü bir duruma sebep olmayacağını, gümrüklerin ithalat eşyası 

ile dolu olduğunu, dünyada  serbest altın satışına devam eden hükümet kalmadığını, son 

olarak İsviçre  Hükümeti’nin bu yolda karar aldığını sınırlarda, yapılan altın 

kaçakçılığına engel olunamamasının son zamanlardaki altın satışlarının olağanüstü 

yükselişine sebep olduğunu ve satışı durdurmak gerektiğini uzun uzun anlattı. Aralıksız 

süren konuşmalar sonunda alınan karar ilan edildi. Maliye Bakanı zaten öğleden itibaren 

satışları gayri resmi surette durdurmuştu. Bu konu ile ilgili Asım Us: “Hükümet Ziraat 

Bankası vasıtasıyla yapılmakta olan altın satışını durdurmuştur. Fakat asıl mühim olan 

hariçte dolar tedariki için yapılan altın satışlarıdır. Buna karış tedbir almak lazımdır” 

demektedir. 

                                                                                                                                               
sonraya kadar köşkte idim. Cevabım şu oldu: “Siz bana emri vaki tebliği ediyorsunuz. Artık benim bir 
diyeceğim kalmaz. Memnunlukla beraber çalışırım.”Barutçu, age.,C.II, s. 864-865. Kabine üyeleri için 
Ekler kısmına bakınız. 
327 Goloğlu, Demokrasiye Geçiş, s. 181. 
328 Uran, age., s. 476; Us, age., s. 714-716. 
329 Cumhuriyet Gazetesi  11 Eylül 1947. Aynı tarihli Ankara’da ise yeni kabinenin çalışmaya başladığını 
manşetten verilmiş. 
330 Ankara Gazetesi, 8 Ekim 1947. 
331  Ankara Gazetesi, 9 ve 10 Ekim 1947. Gazeteden anlaşıldığı kadarıyla programda öne çıkan husus 
hayat pahalılığını azaltmak olmuştur. 11 Eylül 1947 öğlen Saka kabinesini Çankaya’ya çıkardı. İnönü, 
Defterler, s. 479, Barutçu, age., C. II, s. 866. Hasan Saka’nın maliyeci olması, kabinede dört ismin daha 
bu alanlarda tecrübeli olması hükümet programının mali alana dayanacağını gösteriyordu. 7 Eylül 
Kararları’nın değiştirilip değiştirilemeyeceği bilinmiyordu. 
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12 Eylül’de, öğle yemeğinde Cumhurbaşkanı’nın masasında yeni hükümet ile 

eski hükümet birlikte bulundular. Cumhurbaşkanı aynı günün akşamı saat 23:00’de 

daha öncen tasarladığı yurt gezisine çıktı. Yanında CHP’den Nihat Erim, T.F. Sılay, 

DP’den Nuri Özsan vardı.  

İsmet İnönü, bu yurt gezisini Trabzon ayağında iken, Ekim toplantısında 

TBMM’ye sunulacak hazırlık çalışmalarına başlayan hükümet, milli savunma 

bütçesinin yapılan tekliflerinin mali imkanları içine koyabilmek için büyük zorluk 

çekmekteydi. Hasan Saka, Cumhurbaşkanı’nın huzurunda ilgili kişilerle bu konunun 

tartışılmasına gerek duymaktaydı ve 20 Eylül 1947 tarihli telgrafında 

Cumhurbaşkanı’nın Ankara’ya ne zaman döneceğini sordu. Bir yandan da diğer 

bakanlıkların bütçelerini incelemeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın 

gezi programında Trabzon’dan sonra Samsun ve Diyarbakır vardı. Hasan Saka, 21 Eylül 

1947’de Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Haldun Derin’e çektiği telgrafta, 

Cumhurbaşkanı’nın Diyarbakır’a geçmeden önce 28 Eylül’de Ankara’ya dönmüş 

olmasını bütçe hazırlıklarını tamamlanması açısından gerekli gördüğünü belirtti ve bunu 

istedi. Yüksek meblağlı Milli Savunma bütçe teklifini Genel Kurmay Başkanı Salih 

Omurtak ile beraber incelediklerini, Cumhurbaşkanı huzurunda savunma bütçesi 

üzerinde esaslı araştırmalar yaparak mali imkanların içine girecek çareleri 

hazırlamalarını rica etini ekleyerek, seyahatin ayın 28’inde Ankara’ya uğradıktan sonra 

devam ettirilmesini teklif etti. Bu istek dikkate alınmış olacak ki, İnönü 26 Eylül Cuma 

günü Samsun’dan Ankara’ya hareket etti ve ertesi gün gece saat 9’da indi. Aynı gün 

Salih Omurtak, Münir Birsel, Halit Nazmi Keşmir, Necmettin Sadak ve Hasan Saka’yı 

kabul etti, Milli Savunma Bütçesi görüşüldü. Eskisinden 100 milyon lira fazla olan 

bütçede; tetkik seyahatlerinin masraflarının Başbakanlıktan ödenmesi, kurumlara ve 

müesseselere yardım faslının Başbakanlık bütçesine verilmesi gibi iki yenilik yapıldı.  

28 Eylül Pazar günü Cumhurbaşkanı ve Başbakanın riyasetinde toplanan Bakanlar 

Kurulu, bütçeyi son bir defa daha gözden geçirdi ve 29 Eylül’de Meclis’e sundu. 

1. Hasan Saka Hükümeti kurulduktan sonra Meclis tatil edilmişti. Muhalefet 

gazeteleri mutlaka meclisten güvenoyu alması gerektiğini söylüyorlardı. Meclis başkanı 

ise buna gerek görülmediğini açıkladı. 30 Eylül 1947’de Hasan Saka’nın Anadolu 

Ajansı’na verdi demeçte: “Anayasaya göre bütçe, mali yıl başından 3 ay önce, yani 

Eylül sonuna  kadar Meclis’e sunulmuş olmak lazımdır. 10 Eylül’de kulmuş olan yeni 
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hükümetin bunu yapmak için ancak 20 günlük zamanı vardı. Binaenaleyh ilk iş olarak 

bunu ele aldık. 1948 bütçesi üzerinde çalışmalarımızı bugün tamamlamış bulunuyoruz” 

diye konuştu. Ayrıca Başbakan, bütçe çalışmalarından dolayı güvenoyu istemekte 

geciktiklerini, bu çalışmalar biter bitmez, güven istemek fırsatını kendilerine vermesini 

Cumhurbaşkanı’ndan istediklerini söylüyordu. Cumhurbaşkanı ise kabul etmiş ve 

anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak TBMM’nin 8 Ekim’de toplantıya 

çağırtmıştı. Güvenoyu konusunda kesin kararı ise meclis verecekti. 1948 bütçesi II. 

Dünya Savaşının sona ermesini takiben hazırlanan 3. bütçedir. Savaşın sona ermesi 

iktisadi bunalımın hemen ortadan kalkması sonuncu doğurmadı. Tabi olarak bu yüzden 

Milli Savunma tedbirlerine yine öncelik verildi. Maliye Bakanı Halit Nazmi Keşmir 

savaş sonu hazırlanın bütçelerin hepsinde olduğu gibi 1948 bütçesinde de gelir-gider 

dengesi sağlamanın prensip olarak benimsendiğini söyledi.332 

Bazı kesimlerde Saka kabinesinin muhalefetle karşılaşmasının muhtemel 

olduğu, bunların başında R. Peker ve grubunun olacağı, 35’ler grubunun da muhalefet 

edeceği gibi beklentiler vardı.333 Ancak bunların hepsi boşa çıktı ve hükümet 

programına sadece Fuat Sirmen kırmızı oy verdi. O da devletçiliğin sınırlandırılmasına 

karşı çıkıyordu. 362 kabul oyu ile kabineye güvenoyu verilmişti.334 Aynı gün Saka’nın 

önemli vaatlerinden biri de anti demokratik kanunları kaldıracağını söylemesiydi. 

Kanunların düzenlenmesi işinin CHP Kurultayı’ndan önce Meclis’e gelmemesi halinde 

Kurultayın bu fikri etkileyebileceği endişesi de vardı.335 

                                                 
332 Bilgin, age., s.56-58. Verilen teknik bilgiler için bkz. Başbakanlık Cumhuriyet 
Arşivi(BCA)030.01/12.71.4,030.01./11.700.10, 030.01/111.700.11, CHP 7.Kurultay Tutanakları,CHP 
Kütüphanesi,s.109. 
333 Kudret Gazetesi,2 Ekim 1947,4 Ekim 1947, 7 Ekim 1947.Yalman da Aynı tahminlerin olduğunu 
söyler .age., s.1411. 
334 Kudret Gazetesi, 11 Ekim 1947. Menderes ise hükümet programını eleştirmiş ve şöyle demişti: 
“Cumhuriyet bir hükümet kalıbı olarak kaldıkça, vatandaşın şahsi hürriyetleri tanınmadıkça totaliter 
zihniyet terk edilmiş sayılmaz” Aynı gazete 14 Ekim 1947. 
335 Kudret Gazetesi ,15 Ekim 1947. Aynı tarihte İngiliz askeri yetkiliklerin ziyaretleri var. İngiltere ile 
yakınlaşma… Benzer şekilde Amerikan heyetleri de gelip gitmektedirler. Hükümetin programını eğitim 
öğretim yönünden eksik bulanlar da bulunmuş, ilköğretime gereken önemin verilmesini istemişlerdir. Bkz 
Selçuk Kantarcıoğlu, TC Hükümet Programlarında Kültür, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 1987 
s152. Programlar için bkz Nurten Dağlı, Belma Aktürk, Hükümetler ve Programları 1(1920–
1960),TBMM Kütüphane Dükümantasyon ve Tercüme Müd. Yay. No:12 Ankara 1988 . 
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Programda idare ve emniyet teşkilatının kanunları uygularken halka iyi muamele 

yapmaları üzerinde durulacağına dair336 cümleler ise tek parti yönetimi zamanında 

uygulanan suiistimallerin itirafı gibidir.  

Kasım ayında Başbakan’ın İstanbul gazetelerine verdiği beyanat DP 

çevrelerinde 12 Temmuz anlayışından ileri gidilemediği eleştirilerine yol açtı.337 Kasım’ 

da CHP kurultayı toplanacaktı. Bu konuya ayrı bir bölümde yer vereceğimiz için burada 

değinmeyeceğiz. Bu arada Amerikan yardımının devam ettiği görülür.338  

Dönemin en önemli isteminin demokratik istemler olduğunu belirtmiştik. Saka 

kabinesi de ilk önemli icraatını bu alanda yaptı ve İstanbul çevresinde uygulanmakta 

olan sıkıyönetimi 10 Aralık 1947 de kaldırdı.339 Bu dönem Cumhurbaşkanı ve 

Başbakan’ın ılımlı politikalar izlediği bir hükümet dönemi oldu. Siyasi hayatın 

normalleşmesi için gereken önlemler alınmaya, gereken serbestlikler tanınmaya 

çalışıldı.340  

3 Kasım’da Saka, İnönü ve Barutçu arasında geçen görüşmelerde İnönü genel 

başkanlıktan ayrılırsa daha uzlaştırıcı bir rol üstlenebileceğini belirtti ama Başbakan 

bunun şimdi konuşulmasına lüzum olmadığını söyledi.341 Saka İnönü’nün bu fikrinin 

partiyi zayıflatacağı kanaatindeydi.342 

 Hasan Saka 10 Kasım 1947’de, Perapalas’ta saat 17: 00’da gazetecilerle yaptığı 

görüşmede, gıda maddelerini vesikaya tabii tutup ihraç etmeyeceklerini, vesika.v.b 

usullerin birçok memlekette denendiğini ve kötü sonuçlar verdiğini, böyle bir şey 

yapmak niyetinde olmadıklarını söylemiştir. 1947 yılı için hububat rekoltesinin bir 

                                                 
336 Dağlı, Aktürk, age s 142. 
337 Kudret Gazetesi 13 Kasım 1947. Fuat Köprülü “Hükümet Eski Zihniyetten Hala Kurtulmayacak mı?” 
Aka Gündüz ,“Gidiş Demokrasi Diktatörlüğüne Doğru Mu?” Aynı tarihli gazete. 

338 “300 parça modern yol makinesi Haziran’a kadar teslim edilecek.” Ankara Gazetesi, 7 Kasım 1947 . 
339 Giritlioğlu, age., s.207; Cumhuriyet Gazetesi 11 Aralık 1947.  
340 Kasım’daki TBMM başkanlığı seçimlerinde ılımlıların adayı Kazım Karabekir’in, Recep Peker’i ezici 
bir şekilde saf dışı bırakması siyasetteki gergin ortamı biraz yumuşamaya başladığını gösteriyordu. 
341 Barutçu, age C.II, s.867. CHP ‘in durumu İnönü genel başkanlıktan ayrılınca daha kötüye gidermiydi  
bilinmez. Ancak CHP’ nin İnönü faktörünü “Demokles’in Kılıcı” gibi gördüğü  de kuvvetle muhtemel . 
Aynı şey M. Kemal’in durumu için de söz konusudur. Zira Atatürk adı bile günümüzde rejim savunucusu 
olduklarını iddia eden partiler tarafından diğer partilere karşı kullanılmıştır. 
342 Barutçu age., C.II, s. 867. devamında İnönü’nün “Atatürk beş yıl daha yaşasaydı şarkın tarihinde 
görülmemiş despot olurdu.” sözünü anlatır. s. 868. 
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önceki seneye göre %a 20 eksik olduğunu, belki bir miktar arpa ihraç edebileceklerini, 

ama onun da belli olmadığını eklemiştir. Hayvan sayısı arttığı halde memlekette et 

fiyatlarının artmasını istemedikleri için canlı hayvan ihracına izin vermediklerini de 

söylemiştir. Ayrıca, 1946’da 300 bin ton hububat ihraç edildiği halde  1947 yılı için 

ordu ihtiyaçları da düşünülünce buna imkan olmadığını belirtmiştir. Bunların dışında, 

zeytinyağı, susamyağı ve yağlı tohumların 1947 yılı için iyi olduğunu, hayatı 

pahalılaştıracak hiçbir şeyin ihracatına izin verilmeyeceğini, ana ihtiyaçlardan sayılan 

giyim vb. eşyanın ithalinin sınırlandırılmayacağını, yalnız lüks eşyaya sınırlama 

getirileceğini, bunun bile ithalinin tamamıyla durdurulmayacağını, memlekette birçok 

maddenin halen harpten önceki durumun aksine diğer memleketlere göre daha ucuza 

mal edildiğini anlatmıştır. Özellikle memleketin komşuları ve diğer dünya 

memleketlerine oranla çok ucuz olduğunu, pahalılığın gelirle son fiyat oranlarına göre 

değiştiğini açıklayarak, geçim şartlarına gelirlerini uyduramayanların yalnız sabit 

gelirliler olduğunu söylemiştir. Hayatı ucuzlatmak için yerli mallar pazarlarının açılması 

gibi tedbirlere müracaatın incelenmekte olduğunu, hatta bu konudaki fikirlerden 

yararlanmak üzere büyük bir ekonomik kongre toplamak istediğini, hayat pahalılığını 

azaltmak için elden gelenin yapılacağını bildirmiş ve bu konuda milletin de hükümete 

yardım etmesinin önemli olduğunu ilave etmiştir.  

 Aynı basın toplantısında, Hasan Saka: “Bir anti demokratik kelimesidir. Çıktı 

ama nereden ve neden çıktı bilmiyorum. Demokrasinin icap ettirdiği seçim kanunu 

yapılmıştır. Ben şuna kaniim ki bu kanunla hatta Fransa, İngiltere ve Amerika’da seçim 

yapılsa oradaki seçmenler dahi tatmin olurlar. Bu kanun herhangi mümasil yabancı bir 

kanunla mukayese edilmeden tenkit ediliyor. Demokrasi rejimi bizim davamızdır. 

Demokrasi bize kimse tarafından empoze edilmiş olmayıp o doğrudan doğruya Büyük 

Atamızın kafasından çıkmıştır. Demokrasiyi sonuna kadar götüreceğiz, yolumuz 

demokrasinin ta kendisidir. Uzun zaman tek parti olarak yaşanmış, birçok hadise ile 

karşılaşılmış, ona göre mevzuat yapılmıştır. Bunları parti malı etmek doğru değil. 

Bunlar tabiatıyla bertaraf edilecektir. Bugün hatta Abdülhamit zamanından müdevver 

kanunlarımız vardır, bunlar ikmal edilecektir. Demokratik intihapların iki prensibi 
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vardır; gizli rey, aleni tasnif. Mer’i kanunda bunlara aykırı bir taraf göremiyorum. Fakat 

varsa boşluklar doldurulur.” 343  

 3 Ocak 1948’de Başbakan Saka, Ş. Günaltay, Barutçu ve İnönü Çankaya’da bir 

öğle yemeğinde seçim kanununda tadilat hakkında konuşmaktadırlar. İnönü, 

Barutçu’nun tabiriyle bunu Günaltay’a hazmettirmeye çalışmaktadır. Ondan sonra sıra 

Saraçoğlu’na gelir. İnönü esas meselenin açık tasnif gizli oy olmadığını, seçimin 

çoğunluk usulüne göre mi, nisbi temsil esasına göre mi yapılacağı olduğunu açıklar ve 

bunun 1950’ye kadar netleştirilmesi gerektiğini belirtir.344  

 Bu arada DP, eski CHP kökenliler ve kurucular arasında parçalanmaya 

gidiyordu. Muhalifler Kenan Öner adı çevresinde toplanarak tek partiye ve İnönü’ye 

tamamen karşı çıkıyorlardı. Bu grupta Fevzi Çakmak  ve Y. Kemal Tengirşenk gibi 

güçlü şahsiyetler olmasına rağmen, muhalif otuza yakın mebus partiden ihraç edildi. 

Böylece DP ılımlı politika istediğini göstermiş oldu. Ayrılanlar 28 Temmuz 1948’de 

Millet Partisini kurarak başına Hikmet Bayur’u getirdiler ancak DP’yi elemine 

edemediler ve başarılı olamadılar. 345  

İnönü 12 Ocak’ta seçim kanunu ile ilgili hatırlatmalar yaptı. 13 Ocak’ta Saka 

parti grubuna bu kanun teklifi ile ilgili bilgi verdi. Bunu destekler mahiyette yeni biten 

Amasya mahalli seçimlerindeki düzen ve başarıyı örnek gösterdi. Teklif çoğunluk 

tarafından benimsendi. Böylece prensip kararı alındı.  346 26 Ocak’ta Karabekir Paşa 

vefat etti.347 Boşalan Meclis Başkanlığına Barutçu ve Saka, Ali Fuat Paşa’yı önerdiler. 

A.F. Cebesoy, Saraçoğlu ve Peker’e karşı 284 oy ile başkan oldu. 348 

1948 yılında ekonomik durum pek iç açıcı değildi. Hastalıklar ve yolsuzluklar 

artmıştı. Parti programlarında mali projeler açıklansa da uygulamalar yetersizdi.349 

                                                 
343 Bilgin, age., s.60-61. 
344 Barutçu, age., C.II, s.869-870. 
345 Yeşil, age., s. 107-111. 
346 Barutçu, age., C.II,s.873-874. 
347 İnönü cenazede şöyle diyordu: “Tertemiz öldü. Bir adamın hayatında bir noktayı alıp onu helak etmek 
veya batırmak politikanın marifeti olabilir. Bu ne hakikat  ve ne de marifettir. Atatürk’ün benim 
hakkımda bile böyle hükümlerini bilirim.” Barutçu, age., C.II,s.878. 
348 Barutçu age., C.II, s.879. 
349 Goloğlu, Demokrasi’ye Geçiş, s.213. CHP ve DP’nin karşılaştırmalı parti programı için bkz. Türk 
Ekonomisi, sene 6, sayı 55 Ocak 1948, s. 16-22. Dönem hakkında, mütalaalar için bkz. İktisad ve Ticaret 
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Marshall Yardımlarını Avrupa’da organize etmesi beklenen Avrupa İktisadi İşbirliği 

Teşkilatı ancak 16 Nisan 1948’de kurulacaktı. Bu da hükümetin kaynak sıkıntısı 

yaşaması anlamına geliyordu. 

İnönü 2 Şubat’ta okullarda isteğe bağlı din dersi verilmesi, imam ve hatip 

yetiştiren okullar açılması, ilahiyat fakülteleri açılması gibi fikirlerin kendisinde 

olgunlaştığını söyleyerek Başbakan ve Barutçu’ya fikirlerini sordu. Akşama kadar süren 

konuşmalardan sonra Saka da bu düşünceye katıldığını söyledi. 350 5 Şubat’ta kabinede 

bu konuda şiddetli tartışmalar oldu. Başbakandan sonra Barutçu söz aldı. Necmettin 

Sadak şiddetle karşı çıkıyordu. O da İnönü ile yaptığı bir görüşmeden sonra fikrini 

değiştirmişti.351 İnönü’nün teklifleri 10 Şubat’ta CHP Meclis Grubunda aynen kabul 

edildi.352 

CHP 7. Kurultayı’nda dini eğitim meselesi ele alınmış ve müspet bir hava 

oluşmuştu. Dönemin Hükümeti, Temmuz 1947’de yayınladığı bir genelge ile Özel Din 

Eğitimi Dershaneleri kurulmasını kararlaştırdı. Bu dershanelerde okutulmak üzere Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından Nurettin Artam ve Nurettin Sevinç’e “Müslüman Çocuğun 

Kitabı” adıyla bir ders kitabı hazırlattırdı. Bu dönemde söz konusu dershanelerden daha 

çok adı geçen kitap tartışılmıştır. Bu tartışmalar dönemin başbakanı olan Hasan Saka’yı 

kızdırmış ve yine dönemin Milli Eğitim Bakanı Şemsettin Sirer’i istifanın eşiğine 

getirmiş, söz konusu eserin ders kitabı olarak okutulmasından vazgeçildiğinin 

açıklanması ile eleştireler sona ermiştir.353 

20 Şubat’ta Meclis tatile girdi. İnönü Güney gezisine yanında CHP ve DP 

temsilcileri olduğu halde çıktı. Dönüşünde Raman Dağı’nda petrol bulunduğunu 

müjdesini de getiriyordu. Çukurova’da yaşanan sel felaketinde hükümetin aldığı 

                                                                                                                                               
Dergisi, Siyası İlimler Mecmuası, Köy Postası, Ticaret Dünyası gibi süreli yayınlar… Bu yayınlarda 
genellikle akademik tespitler bulmak mümkündür. Fakat Köy Postası gibi dergilerde  veremden, milli 
eğitim politikasına; tavuk vebasından, kumaşlara varıncaya kadar bilgi bulunabiliyor. Bu bilgiler ise bize 
hükümetlerin nelerle uğraştığını, uğraşması gerektiği halde nelerle uğraşamadığını göstermesi açısından 
önem taşıyor.  
350 Barutçu, age., C.II, s.879-880. 
351 Barutçu, age., C.II, s. 882. 
352 İnönü, Defterler, s. 491. 
353 Bilgin, age., s. 63-64. 
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tedbirlerin faydalı olduğunu söyleyip Saka’nın keyfini, rahatını sordu.354 Hazırlanan 

yeni seçim kanunu tasarısı net olarak gizli rey, açık tasnif ilkesini getirdi. Daha önceki 

kanunda bu net değildi ve suiistimallere açıktı. DP adli denetim isterken CHP idari 

denetimi yeterli görüyordu. 

11 Mart’ta Saka köşktedir ve günü konusu DP içindeki anlaşmazlıklardır. 

Değerlendirmeler muhalefetin başarısızlığı yönündedir. Özellikle de Barutçununki.355 

Bu arada Necmettin Sadak Paris’teki 16’lar konferansına katılmak üzere Londra’ya 

gitmiştir. Zira dönemin önemli konusu Sovyetlerin Avrupa’daki işgalleri ve demir perde 

dedikleri oluşumdur. Truman, komünizm tehlikelerine karşı uyarılar yapmakta ve dünya 

iki kutuplu bir ayrıma doğru yol almaktadır. 

Nisan başında Başbakan yurt gezisine çıktı. Erzincan’a uğradıktan sonra Sivas’a 

geçti. Öğretmenler derneğinde yoğun bir ilgiyle karşılaşan Saka, fahri üyeliği kabul etti. 

Saka buna eski bir öğretmen olduğunu belirterek teşekkür etti. Daha sonra şu 

açıklamayı yaptı. “Her partinin muvaffakiyeti kendi çalışmasının mahsulü olacaktır. 

Şahsi bir menfaat duygusuna dayanan parti olamaz. İdare cihazının durumu 

tarafsızlıktır. Matlup olan idare, işlerde siyasi teşekkülün şikayet mevzuu 

bulamamasıdır.” Saka dönüşünde yaptığı açıklamada yalnız Erzincan’ın değil Doğu’nun 

kalkınmasından söz etti. Ancak bunların asırların meselesi olduğunu ve çok gelişmek 

lazım geldiğini de ekledi. Saka ayrıca demokratik çabaların iç veya dış zorlamalarla 

olmadığını ısrarla vurguladı. Konuşmasının devamında 1950’den önce kesinlikle seçim 

yapılmayacağını söyleyen Saka bunun için bir sebep görmediğini de belirtti.356 

                                                 
354 Barutçu, age., C.II., 16 Şubat 1948’de Başbakan Hasan Saka, Bakanlar Kurulu’nda Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanunu’nun 18. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin komisyonda alınan karar üzerine bir 
konuşma açtı. İdareciler bu yetkinin kontrol altında tutulmasına  karşıydılar. Muhalefet Partisinin lideri ile 
görüşe Başbakan, onların da denetlemede ısrar ettiklerini ve eğer bir anlaşma sağlanamazsa, kanunu 
meclise sevkinde ertelenmemesini istediğini dile getirdi. Celal Bayar, parti içi müfritlere karşı kendi 
durumunu kolaylaştırmasını arzu etmekteydi. Bakanlar olumlu bakmıyorlardı. İki bakan ve Barutçu hariç, 
Başbakan ve diğerleri denetime yanaşmayıp kanunu hemen meclise sevk etme kararı aldılar… Bakanlar 
Kurulu’ndan hemen sonra Başbakan, İçişleri Bakanı ve Barutçu, İnönü’nün yemek daveti üzerine köşke 
çıktılar. Yemek masasında Başbakan, Bakanlar kurulundaki konuşmayı ve çoğunlukla aldıkları kararı 
anlattı. Pek memnun olmayan İnönü, Bakanlar Kurulu’nun işleri zora koşmak istediğini, kendisinin Celal 
Bayar ile konuştuğunu söyleyerek Saka’ya bir anlaşmaya varmasını tavsiye etti; “Sen bir çaresini 
bulursun…” dedi. Bilgin, age., s. 64; Barutçu, age., c, 2. s. 884. Barutçu devamla (s. 885) 18. maddenin 
az sayıda milletvekilinin bulunduğu bir oturumda kaldırıldığını anlatır. 
355 Barutçu, age., C.II., s. 888-890. 
356 Ulus Gazetesi, 5 Nisan 1948. 
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1948 yılında Suat Hayri Ürgüplü ve Atıf İnan yolsuzluk iddiaları üzerine 

yargılandılar.357 Bunun dışında yıl ortasından itibaren iç siyasi durum istikrarlı bir 

çizgide ilerlemeye başladı. 

Ancak Saka kabinesinin demokratikleşme çabaları kimseyi memnun 

edemiyordu. CHP tarafı fazla taviz verildiği, DP tarafı da yeteri kadar liberal olmamakla 

suçluyorlardı. Geçen  8 ay zarfında temel ihtiyaç maddelerin teminindeki yetersizlik 

bakanlar hakkındaki yolsuzluk iddiaları bu kabineyi de yıpratmaya yetmişti.358 

8 Haziran’da Saka, kararını (istifa) Barutçu’ya söyledi. Aynı gün I. Hasan Saka 

hükümetinin istifa haberi verildi.359 

5.4. CHP’nin 7. Büyük Kurultayı ve Etkileri 

Recep Peker Hükümetinin istifası ve yerine Hasan Saka’nın göreve gelişiyle 

dahili siyasi hayatta huzur ortamı kendini göstermeye başlamıştı.360 Bunda uysal 

tabiatlı, temkinli ve ılımlı Hasan Saka etkisinin yanında, 12 Temmuz Beyannamesiyle 

düşen siyasi tansiyon ve beyanname sonrasında tek parti döneminin bütün özelliklerini 

şahsında ve icraatlarında taşıyan Recep Peker’in görevi bırakması da etkili olmuştu. 12 

Temmuz Beyannamesiyle ortaya çıkan İnönü-Peker anlaşmazlığı veya aşırılar-ılımlılar 

çatışmasının yaklaşan büyük kurultayda daha şiddetli cereyan etmesi 

beklenmekteydi.361  

                                                 
357 Karpat, age., s. 188. 
358 Yargılananlar beraat etmişlerdi. Ayın Tarihi, sayı: 171 Mart 1948, s. 20-26. aslında kabine 
değişikliğinin o dönemde gayet normal karşılandığını anlıyoruz. Çünkü aynı şey DP istikrarı döneminde 
de devam etmiştir. Menderes 5 defa kabine kurmuştur 10 yıl içinde. 
359 İnönü tekrar Saka’nın görevlendirilmesinden söz ederken yaptığı görüşmelerden çıkan ortak adın Saka 
olduğunu söyler. Haldun Derin Çankaya Özel Kalemini Anımsarken (1933-1951), Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları İstanbul 1995, s. 227; Us, age., s. 735; Barutçu, age., C. 2, s. 898; Ahmad, age., s. 42. 
360 Giritlioğlu, age., s. 206. 
361 Fuat Köprülü, “CHP Kurultayı Açılırken” Kudret Gazetesi 17 Kasım 1947. Muhalefetin beklentilerini 
Hikmet Bayur 5 başlıkta topluyordu: 1. Anayasa ve demokrasiye aykırı kanunların uygun biçime 
sokulmaları. 2. Seçim kanunun güvenli kılınması. 3. Basın kanununda yenilikler. 4. İdari keyfi baskıların 
kaldırılması. 5. yolsuzluk yapanların cezalandırılması. Bkz. Kudret Gazetesi 16. Kasım 1947. Kurultayda 
hizipleşme iddiaları için bkz. Kudret gazetesi, 13 Kasım 1947. İktidar yanlısı basında bunu “Türkiye’nin 
siyasi hayatında yeni ve ileri bir merhale açacak olan 7. Büyük Kurultay toplanıyor” şeklinde vermişti. 
Ankara Gazetesi 16 Kasım 1947. 
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Toplanacak olan kurultayın en önemli yanlarından biri çok partili dönemdeki ilk 

CHP Kurultayı olmasıydı. Bu yüzden hem iktidar hem de muhalefet yanlıları, 

kurultayın sonuçlarını merak etmekteydiler. 

CHP 7. Büyük Kurultayı, 17 Kasım 1947’de 782 delegenin katılımıyla362 

Ankara’da toplantı. Kurultayda görüşülecek en önemli konu, bu kurultayda yeniden ele 

alınması beklenen parti program ve nizamnamesiydi. Kendi içinde bölünen CHP’nin 

son iki yılda yapılan demokratikleşme çabalarına uyum sağlayıp sağlayamayacağı 

merak ediliyordu. Çünkü programı CHP’ye benzemesine rağmen DP, gerek 

yöneticilerin tavrı ve gerekse halka yaklaşımı yüzündün bir siyasi partiye daha çok 

benziyordu.363 CHP’ye nazaran DP’nin daha dinamik ve canlı bir yapısının olması da bu 

kurultayın önemini arttırıyordu. 

Buna karşılık CHP’nin programı ise durgun ve özele inmeyen bir yapıya sahipti.  

1924 Anayasası’nın temel fikirleri parti programında yer almış ve bütün sosyal grupları 

memnun edebilmek için hazırlanmıştı. 1947 sonunda ortada olan gerçek, yeni siyasal 

cereyanları da temsil eden DP’nin, kamuoyunun da desteğine sahip olmasıydı. CHP 

eğer bu özelliğini ve iktidarını korumaya devam edecek olursa siyasi hayattan silinip 

gitme tehlikesi vardı.364 İnönü’nün de endişesi bu yöndeydi.365 Kurultay sonucu 

CHP’nin yeni düzene uyum sağlayabilmesi de bekleniyordu.366 

Kurultay, İnönü’nün nutkuyla açıldı. İnönü nutkunda 12 Temmuz kararlarını 

teyit etti ve idare tarafsızlığını vurguladı. Meselelerden biri de genel başkanlık idi ve 

İnönü şöyle diyordu: “Cumhurbaşkanı bulunduğum müddetçe kurultayın seçeceği bir 

zatın, bütün yetkileriyle parti genel başkanlığını yapması lüzumlu bir hal almıştır.”367 

İnönü’nün temas ettiği diğer konular Halkevlerini siyasi partilerin ortaklaşa 

                                                 
362 Giritlioğlu, age., s. 210; Yeşil age., s. 101; Kudret, Ankara, Tanin, Ulus, Cumhuriyet… 17-18 Kasım 
1947.      
363 Yeşil, age., s. 101; Karpat age., s. 179. 
364 Yeşil, age., s. 101-102.  
365 Toker, age., s. 300. 
366 H. Cahit Yalçın, “Kurultaya Giderken” Tanin 13 Aralık 1947. 
367 İnönü memurların tavırlarına da değindi: “Nüfus Tapu, Vergi, İlam, Karakol muameleleri gibi 
vatandaşın en sade ve küçük işlerinde devlet memurunun bir siyasi parti gayreti gütmesinden dehşet 
duyuyorum. Vatandaşı her şeyden bezdirecek daha elemli bir azap tasavvur edemem. Vatandaşı bu 
beladan kurtaracak tek çare memurların tarafsız olmalarıdır.” Konuşmanı tam metni için bkz. Ankara 
Gazetesi, 17 Kasım 1947. 
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kullanabileceği bir kurum haline getirilmesi, basın hürriyeti, polis kanunu, seçim 

kanunu, memur kanunu ve mahkeme teşkilatı meselelerine ait bütün kanuni ve idare 

tedbirlerin alınması idi. Giritlioğlu tarafından, Hasan Saka’nın başbakanlık süresi 

içerisinde CHP yönünde yapılmış en önemli olay olarak değerlendirilen bu kongre son 

derece demokratik bir ruh ve hava içinde toplanmış, kurultayın demokrasi anlayışını 

yerleşmesinde gösterdiği hayrette az da olsa başbakan Hasan Saka’nın rolü olmuştur. O 

tarihte uyguladığı ılımlı ve tahammüllü siyaseti karşı partiye saygılı davranışları ve 

kanunları partisinin çıkarlarından üstün tutmuş olması, kurultaya da hakim bir hava 

estirmiştir.368 

CHP tarihinin en uzun süren (19 gün)  kurultayı, 4 Aralık 1947’de çalışmalarını 

tamamladığı zaman, parti tüzüğünde ve programında eskiye nazaran değişiklik olduğu 

görülüyordu.369 Yeniden düzenlenen parti programı Anayasada yer alan 6 ilke üzerine 

kurulmuştu. Millet bütün iktidarın menşei, TBMM ise bu iktidarı millet adına kullanan 

organ şeklinde tarif edilirken; düşünce, söz, basın siyasi parti ve sendika kurma 

hürriyeti, ferdin ve toplumun serbestçe gelişebilmesi için zaruri şart olarak kabul edildi. 

Devletçilik ve özel teşebbüs karşısındaki durum ise devletin, ekonomik meselelerde 

tarafsız ve düzenleyici olması şeklinde benimsendi.370 

7. Kurultay’da parti içi meselelerin en çok tartışılanı, CHP’nin muhalefet 

partisiyle olan ilişkilerindeki tavizli politikası oldu. Delegeler tarafından, DP’ye 

gereksiz yere tavizler verildiği, bu parti mensuplarına yaranmaya çalışıldığı, DP 

muhalefeti karşısında bu nedenle CHP’nin küçük düşürüldüğü ve CHP’nin haklarının 

korunmadığı, ileri sürüldü.Bu eleştirilerin çoğu ılımlı diye tarif edilen insanlara karşı 

yapılıyordu ve elbette bu insanların başında dönemin başbakanı Hasan Saka geliyordu. 

Parti içindeki ılımlılarla sertlik yanlıları arasında açık bir mücadele görüldü. Peker ve 

destekleyicileri, parti içindeki güçlerini yeniden arttırmak için şanslarını denediler, 

ancak ılımlılar karşısında yenildiler.371  

                                                 
368 Bilgin, age., s. 67; Giritlioğlu, age., s. 209. 
369 Program için bkz. Tunaya, age., s. 583-596. 
370 Yeşil, age., s. 102. 
371 Bilgin, age., s. 67-68. 
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Kurultay’ın parti nizamnamesinde yaptığı değişiklikler kayda değer nitelikte idi. 

Bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz idare amirlerle alakalı olandır. Bundan böyle ilerde 

CHP Başkanlığı yapmakta olan valilerin bu vazifeleri ile kongrelerince seçilen kişilere 

bırakıldı. Parti merkez teşkilatında ise, Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı seçildiği 

taktirde bu vazife üzerinde bulunduğu müddetçe Genel Başkalığ’ın bütün yetki ve 

sorumluluğu Genel Başkan Vekiline ait olacaktı. Genel Başkan  Vekili için milletvekili 

olma mecburiyeti yoktu ve bu kişiler her iki yılda bir toplanacak kurultaylarca 

seçilecekti. Diğer bir husus, daha önce parti üst kademesiyle yakın ilişkide bulunan 

kimselerce idare olunan parti artık 40 kişilik Parti Divanı marifeti ile yönetilecekti. Parti 

Divanını işlerini yürütecek Umumi İdare Heyeti on beş kişiden oluşacak ve kırk kişinin 

içinden gizli oyla seçilecekti. Eskiden Genel Başkandan sonra partinin en yetkili kişisi 

olan Genel Sekreterlik müessesesi, sadece partinin yazışmalarını yapacaktı ve Genel 

Sekreter Umumi idare Heyetin içinden seçilecekti. Milletvekilli adaylığının tespitinden, 

illerin % 70, Merkezin % 30 oranıyla yapılması prensibi getirildi. Netice itibariyle bu 

kurultay ile bünyevi bir değişiklik içine giren CHP, tek partilikten demokratik bir unsur 

haline gelme teşebbüsüne hukuken girmiştir. Yani parti çok partili rejime intibak 

kararına varmıştır. 

CHP 7. Kurultay’ında benimsenen diğer hususlar ise, 1945’te kabul edilen 

Toprak Kanunu’nun 17. maddesinin kaldırılması, Köy Enstitülerinde pratik dersler 

yanında kültür derslerine de ağırlık verilmesi ve Halkevlerinin bütün siyasi parti ve 

kişilerin ortaklaşa faydalanabileceği kültür müessesesi haline getirilmesi oldu. 

Yedinci Kurultay’ın dikkati çeken diğer yönü, İnönü-Peker anlaşmazlığının veya 

çatışmasının sonuçlanmış olmasıydı. İnönü, tekrar parti Genel Başkanı seçilirken aday 

olmadığı halde Peker’e 25 oy çıktı. Peker ise Genel Başkanlık görevine değil en az onun 

kadar önemli olan Genel Başkan Vekilliğine ağırlığını koymak istedi. Fakat gizli 

yapılan oylama neticesinde Hilmi Uran’a karşı 328’e 159 oyla kaybetti. Bu, bir yerde 

parti içindeki aşırıların sayıca ifadesi idi ama, tam sayı olması elbette ki beklenemezdi. 

Çünkü, pek çok delege Peker taraftarı olmasına rağmen burada İnönü’nün ortaya 

koyduğu tavır önemliydi. Peker, Kurultay’da yaptığı konuşmada İnönü’ye karşı 

olmadığını, fakat 12 Temmuz Beyannamesi ile olan yüksek hakemlik gibi bir anlayışa 

karşı olduğunu, esas hakemin Devlet Başkanı’nın değil millet olduğunu söylemişti. 

Peker, seçimlerle parti içerisindeki otoritesi böylelikle kaybolurken, Kurultay sonunda 
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Nihat Erim, Ulus’ta şiddetli hücumlarda bulunarak Genel Başkan’a karşı olmanın 

hesabını soruyordu. CHP içerisinde Kurultay öncesi varolan Pekercilik (daha kurultay 

çalışmalarına başlanmadan en güçlü destekçisi olan F.Rıfkı atayın istifası ile) Kurultay 

sonunda tasfiye edilerek bu hareket de noktalandı. 

DP sözcüleri, CHP Kurultayı hakkında değişiklikleri olumlu adım olarak 

gördüklerini, fakat zihniyetin değiştiğine inanabilmek için iktidarın demokratik 

kanunlar,idari tarafsızlık, devlet imkanlarından eşit ölçüde istifade imkanları… gibi 

müşahhas örneklerin gösterilmesini; iki vazifede birlikte bulunan Devlet Başkanı’nın 

durumunun bir anayasa buhranı doğurduğunu belirttiler.  

CHP bu Kurultayda yönetimin takındığı liberal tavır sayesinde parçalanmaktan 

kurtuldu.372 

Kurultayda gerçekleştirilen program değişiklikleri ile yerli ve yabancı özel 

sermayeye güvence verilmek istendi. Bunun sonucu olarak her alanda özel sektöre 

öncelik tanınması ilkesi kabul edildi. Devletin özel sektörün girmediği alanlarda yatırım 

yapması, deniz yolu ve eşya taşımacılığının özel sektöre bırakılması, devlet-özel girişim 

ortaklıklarının kurulması, devlet girişimlerinin özel sektör karşısında ayrıcalıklara sahip 

olmaması ilkelerine de yer verildi.373 

5.5. Marshall Planı; Kapsam, Uygulama 

 Hasan Saka’nın başbakanlığa getirilişindeki önemli sebeplerden biri hiç şüphesiz 

II.Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika ile yakınlaşma çerçevesinde, artan ekonomik 

ilişkilerin ve mali yardımların düzenlenmesini sağlamaktı.Saka bu konuda yılların 

birikimine ve tecrübesine sahipti ve İsmet İnönü Saka’nın bu özelliğinin 

farkındaydı.Bundan sonra anlatacağımız olaylar bu aşamaya nasıl gelindiğini açıklama 

amacı taşımaktadır. 

            II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da bazı ülkelerde seçimleri komünist 

partiler kazandı. Bunu Sovyetlerin de desteğiyle başarmışlardı. Sovyetler bu ülkelere 

                                                 
372 Yeşil age., s103-105; Karpat,age., s182; Giritlioğlu. age s.210–216; İnönü, Defterler, s 484. 
373 Ankara Gazetesi, 23 Kasım 1947; Bilgin, age., s 69. Nadir Nadi’nin bu konudaki sözleri ise yaklaşan 
DP iktidarının habercisiydi sanki: “Bir takım terim değişiklikleri yapılmış, hatipler arasında bazı fikir 
ayrılılıkları olmuş bunların üzerinde karşılıklı oldukça sert sözler söylenmiş, fakat sonunda idare-i 
maslahat politikası her zamanki gibi ağır basarak ortalığa hakim  kesilmiştir .Yeni bir ruh hamlesinin 
ancak yeni adamlar başarabilir.” 
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daha sonra değişik yollarda nüfuz edeceklerdir. Bu ülkeler herkes tarafından da bilindiği 

gibi “Demir Perde” ya da “ Doğu Bloku” ülkeler olarak adlandırılacaklardı. 

 Sovyetlerin, Komünizm davasını ulusal yayılmacı politikalarıyla 

harmanlamaları, kapitalist lider Amerika’nın çıkarlarına ters düşmüş ve dünya bu iki 

devlet etrafında bloklara ayrılmaya başlamıştı. 

 Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye asırların çöküşünden yeni kurtulan bir 

ülke olarak siyasi bağımsızlığını kazanmış görünse de ilmen, fennen, iktisaden hala dışa 

bağımlı bir devletti. Bu bağımlılığı ortadan kaldıracak sebepler azalmak yerine maalesef 

artıyordu.374 Bu sebepler bir de tek parti etkeni eklenince ülkede çözüm üretecek 

alternatiflere imkan kalmıyordu. Tek partinin politikası ise daha önce değindiğimiz gibi 

ne olursa olsun savaşın dışında kalmaktı. Bu sabit(savaştan uzak durma) ve zikzaklı 

politika Türkiye’yi savaştan uzak tutsa da siyasi arenada bizi bir nevi yalnızlığa da 

sürükledi. Bu yalnızlık psikolojisi ve sözünü ettiğimiz sebepler iktidarı  müttefik 

arayışına yönlendirdi. Bunun için en iyi seçim savaşın galipleri olarak göründü ve San 

Francisko’ ya  bu amaçla gidildi( 1945 Nisan). Bazı kesimlerde neden Sovyetler değil 

de Amerika sorusu hala canlıdır.375 Bunun cevabı  çok açıktır: Sovyetler’de hakim unsur 

Rus’tur. Komünizm ideolojik anlamda yenilikler getirse de devletin siyaseti ( yöntem- 

politika) alanında çarlık dönemi yayılmacılığının izleri görülür ki  bunun en belirgin 

özelliği Sovyetlerin, yüzyıllardır hayallerini süsleyen Boğazlar konusunda tehditkar 

talepleri ve hatta doğu sınırlarımızdan toprak talepleridir.376 Böyle bir durumda iktidar, 

Sovyetlerden haklı olarak uzaklaşarak Amerika cephesine kaymıştır.  

 Amerika da aynı yıllarda (1946-1947-1948) Sovyetleri ve dolayısıyla 

komünizmi ciddi bir tehlike olarak ele almış ve dönemin başkanı Truman kendi adıyla 

anılan Avrupa politikasını Mart ayında kendi kongresine, daha sonra da kamuoyuna 

duyurmuştur.377 Truman’ın yardım teklifini 22 Mayıs 1947’de Amerika Kongresi’nde 

onaylanması güvenlik endişesi içinde olan Türkiye’yi de oldukça rahatlatmıştı. Başkan 

Truman 7 Ocak 1948 de Kongre’de yaptığı bir konuşmada “ Türkiye ile Yunanistan’a 
                                                 
374 İkinci Cihan Harbi buna örnektir. 
375 Buna örnek olarak. www. Türksolu.org sitesinde Marshall Planıyla ilgili yazılar verilebilir.Ancak bu 
görüşlere katılmamız tarihi gerçeklerle bağdaşmıyor.Diğer bilgi, belge ve görüşler için 
bkz.www.zaman.com.tr/2001/12/18/ekonomi/h5.htm, www.itusözlük.com, www.tarihsayfam.com/20-
yuzyıl-tarihi/marshall-plani, Refii Şükrü Suvla,Türkiye ve Marshall Planı,İsmail Akgün 
Matbaası,İstanbul 1951. 
376 Bunlar için bkz. Aydemir ,İkinci Adam, C.2, s. 281-295. 1945 - 46 -47 – 48 yıllarına ait gazeteler. 
Barutçu, age., C. 2 ( ilgili bölümler )  
377 Tezel,age., s.225; Ahmad, age.,s.30. 
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yabancı baskısına karşı tamamiyetlerini muhafaza için yardım etmekteyiz.” diyordu.379 

22 Mayıs’ta imzalanan yardım tasarısını Dış İşleri Bakanı Marshall kontrol edeceği için 

bu yardımlar basında Marshall Yardımı olarak anıldı ve literatüre bu şekliyle geçti.  

            İnönü, Amerikan halkına 23 Mayıs’ta (1947) yolladığı teşekkür mesajında “ … 

bu yardım Türkiye’ye zaruri ve normal müdafaacı malzemesinin bir kısmı temin 

suretiyle harp neticesinde düşmüş bulunduğumuz iktisadi güçlüklerin kısmen telafisinde 

de ferahlatıcı bir amil olacaktır” diyordu.380 

 Nisan 1948 başlarında Amerikan Kongresi’nde kabul edilen Dış Yardım Kanunu 

ile Avrupa’ya verilecek kredi her yıl için 6 Milyar Dolar olarak belirlendi.381 Söz 

konusu yardımı alacak devletlere 16’lar Grubu denir. 16 devlet, kredilerin kullanımını 

koordine etmek için “ Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı” nı 16 Nisan 1948’de kurdu. 

Türkiye bu teşkilatın kurucu üyeleri arasında yer aldı.382 

 Marshall Yardımları, Truman’ın kongreden geçirdiği 400 Milyon dolarlık ( 300 

Yunanistan’a, 100 Milyon dolar Türkiye’ye ) yardımın dışında da bahsettiğimiz 16 

devlete yardımı ön görüyordu. Marshall, doğu bloğu ülkelerine de davet yaptı. Ancak 

Sovyetler bunu Truman Doktrini’nin bir devamı olarak gördüklerinden bu ülkelere 

                                                 
379 Yeşil, age., s.113. 
380 Bilgin, age., s.70. İkinci Dünya Savaşı biteli iki yıl olmasına rağmen Avrupa ülkelerinde ekonomide 
bir canlılık, toparlanma ve hatta kalkınma görülmemesinde Avrupa’nın iki büyük sanayi memleketi olan 
Fransa ve İtalya’da Moskova güdümlü komünist parti ve sendikaların çıkardıkları sık genel grevlerin 
etkisi büyüktür. Bu grevler her iki devletin ekonomilerini felce uğratırken diğer Avrupa devletleri de 
bundan etkileniyordu. Savaş sonrasında Avrupa’nın kalkınması ve savaş yaralarının tamiri için iki sene 
boyunca Amerika’nın çeşitli Avrupa devletlerine ayrı ayrı vermiş olduğu yardımlar pek müspet netice 
doğurmadı. Ama, Avrupa’da iktidarı zorlayan güçlenmiş komünist partilerin yakın gelecekte Avrupa’nın 
Rus egemenliği altına girmesine sebep olabilirdi. Amerika, menfaatleri açısından bu duruma çare ararken 
Amerikan Dışişleri Bakanı George Marshall 5 Haziran 1947’de Harward Üniversitesi’nde yaptığı 
konuşmada Amerika’nın yeni dış politikasının ana hatlarını çiziyordu. Daha sonra “Marshall Planı” 
olarak adlandırılacak bu politikaya göre; Avrupa Devletleri Ekonomi İşbirliği sayesinde hem kuvvetli 
birlik sağlanacak, hem de ekonomik kalkınmada devletler birbirlerinin eksiklerini tamamlayacaklardı. 
Marshall yardımıyla Amerikan mali yardımları Avrupa’nın kalkınması için gerek duyulan sahalarda bir 
plan ve program dahilinde kullanılacak,  bunun için 27 Haziran 1947 de Türkiye’nin de dahil olduğu 
bütün Avrupa devletlerinin iştirak ettiği Paris toplantısında Marshall Planı görüşüldü. Toplantıya katılan 
Rusya bu planla Amerika’nın Avrupa’yı mali kontrol altına almak istediğini ileri sürerek çalışmalarından 
çekildi. Plan, Türkiye dahil bütün Avrupa devletlerince memnunlukla kabul edildi. Plan gereğince 
Amerikan İktisadi Yardımlarının kullanılacak sahaları belirlemek üzere 12 Temmuz 1947’de Paris’te 
toplanan 16 devlet tarafından Amerika’ya bildirildi. Türkiye bu toplantıya katılırken 1947 Sanayi ve 
Kalkınma Planı olarak bilinen bir raporla gelmişti. Yeşil, age., , s. 114-115. 
381 Fahir Armaoğlu, 20. YY. Siyasi Tarihi, İş Bankası Yayınları, Ankara 1983, s. 770. 
382 Oral Sander’e göre Truman Doktrini de iki kutuplu dünya düzeninin kesin çizgilerle ayrılmasını 
sağladı. Ayrıca Sander Marshall Planı’nı Truman Doktrininden ayrı tutar ve Marshall’ın yaklaşımının 
farklı olduğunu söyler. Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, İmge Kitapevi, 8. Baskı, Ankara 200, s. 
232-233. Proje 1947-1951 arası olmak üzere 4 yılı kapsıyordu. 
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yardımı kabul etmemeleri için baskı yaptı ve bu ülkeler Marshall’ın teklifini 

reddettiler.383  

           Sovyetler, Şubat 1948’de Çekoslovakya’yı işgal ettiler. Rus yayılmacılığını 

önlemek için ekonomik tedbirler yanında askeri tedbir alınması gündeme geldi. İlkin 

İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg 4 Mart 1948 de Batı Avrupa 

Birliğini kurdu.384 Batıda cereyan eden bu hadiseler, Truman Doktrini ile  yeniden 

gelişen Türk – Amerikan ilişkilerinde ikili yeni temasların oluşmasında etkili oldu. Türk 

ekonomisi üzerinde ve askeri ihtiyaçların tespiti hususunda zaman zaman Amerikan 

teknik komiteleri Türkiye’ye gelerek raporlar tanzim etti. Hatta Amerika’dan iktisat 

uzmanları getirtilerek incelemeler yaptırıldı.385 Türk askeri personeli eğitim için 

ABD’ye gitti. Bu iyi ilişkiler sonucu 4 Temmuz 1948 de Türk – Amerikan İktisadi 

İşbirliği Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma 12 Temmuz 1947 anlaşmasının işleyiş 

tarzını rapor eden ABD’li uzmanların görüşüne göre diğer Avrupa devletlerine nazaran 

Türkiye, tarım ve maden bakımından Avrupa kalkınmasına yardım edecek bir ülke 

sayılmış ve altın ve döviz stoklarını 15 ay için yeterli görmüştü. Bu yüzden Marshall 

                                                 
383 Sander, age., s. 234. Devletlerin ideolojileri, yaptıkları sömürü faaliyetlerine kılıf olarak 
kullandıklarının delillerinden biride limandaki Sovyet-İngiltere işgali idi. Bkz. Sander, age., s. 234-236 
384 Yeşil, age., s.115. Sander bunu Brüksel Antlaşması olarak verir ve 17 Mart 1948 olarak tarih belirtir. 
Sander, age., s.237. Bu birliktelikle Eylül’de Batı Birliği Savunma Örgütü adını almıştır der. Brüksel 
Antlaşması’nın asıl amacı Amerika’yı çekmekti ve bu örgütün fikir babası olan Amerika, Belçika, 
Kanada, Danimarka, Fransa, İngiltere, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve Portekiz 
arasında 4 Nisan 1949’da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ( North Athlantic Trade Organization) 
NATO kuruldu. Türkiye 1952’de girdi. Bundan 6 yıl sonra S.S.C.B. Varşova Paktını kurdu. Sander, age., 
s.237-244. “Marshall Planı Kanunu için bkz. Cemal R. Eyüboğlu, “ Marshall Planı ve Türkiye: I,”Siyasi 
İlimler Mecmuası, sayı 206, Mayıs 1948 s. 86-91, Naci Serez, “Marshall Planın Gayesi”, Siyasi İlimler 
Mecmuası, sayı 200, Kasım 1947, s.394-200.   
385 12 Temmuz 1947’de Türkiye ile ABD arasında yardım anlaşması dönemin Dışişleri Bakanı Hasan 
Saka ve ABD Ankara Büyükelçisi C. Wilson tarafından imzalanmış, bu anlaşma 1 Eylül’de TBMM 
tarafından kabul edilmiştir. Meclis’teki görüşmeler sırasında Dışişleri Bakanı Hasan Saka: “ Bu 
Antlaşmadan hoşlanmayan devletlerin radyo ve gazetelerinde gerek Amerika’nın niyetlerinin kötülüğü ve 
gerekse yardım alacak ülkelerin bağımsızlıklarını yitireceği hakkında yayınlar oldu. Oysa ki ne Türk 
Hükümeti’nin ne de Amerikan Hükümeti’nin tarihinde herhangi bir anlaşma ve yardım yolu ile bir 
devletin bağımsızlığına aykırı davranış yoktur. Hiçbir Türk Hükümeti dış ilişkilerde ve imzaladığı 
anlaşmalarda bağımsızlığa dokunacak bir hüküm kabul etmemiştir. Böyle bir örnek verilemez. Elbette 
gönül isterdi ki bu yardımı BM teşkilatı yapmış olsun fakat bu örgüt henüz bu olanağa sahip değildir. 
Dileriz ki kısa sürede sahip olsun… Bugün Türkiye’nin ve Türkiye ile birlikte bütün dünyanın karşı 
karşıya bulunduğu tehlike ABD’nin yardımı olmadan önlenemez. Bundan ötürü hükümetimizin 12 
Temmuz 1947’de imzaladığı yardım anlaşmasını Dışişleri Komisyon’umuz ve ben memleketin 
güvenliğini sağlayacak önemde bir belge saymaktayız” diye konuşmuştur. Bu anlaşmayla Truman 
Doktrini’nin Türkiye’ye ilişkin askeri boyutu sonuçlandırılmış oldu. Ekonomik boyutu ise Marshall Planı 
çerçevesinde 4 Temmuz 1948’de imzalanan bir antlaşma ile tamamlanmıştır. Ardından Hasan Saka, sol 
basında yer alan Türkiye’nin yardım dolayısıyla ekonomik bağımsızlığından vazgeçmesi tartışmalarına 
karşı; “O muhitler emin olsunlar ve temennilerinde samimi iseler kendilerine teşekkür ederim ki, bu 
cihette kendilerini rencide edecek bir şey yoktur” diye açıklamada bulunmuştur. Goloğlu, Demokrasiye 
Geçiş, s.205. 
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yardımı ile Avrupa devletlerine verilmesi düşünülen iktisadi yardımdan başlangıçta 

Türkiye’ye verilmesi yerine sadece “Rüçhan Hakkı” tanınmıştı. Yukarıda sıraladığımız 

gelişmeler paralelinde Amerikan Hükümeti Türkiye’yi Marshall planı içine almaya 

karar vermişti ve Amerika yardımının başlaması –Türkiye’nin sürekli ısrarıyla– işte bu 

4 Temmuz Antlaşmasıyla gerçekleşmişti. Bu anlaşma TBMM’nde 8 Temmuz’da 

onaylanarak 13 Temmuz 1948 tarih ve 6956 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  

 Anlaşma hükümlerinin 12 Temmuz 1947 Antlaşmasıyla paralellik göstermesi 

yanında  dahili rejimin etkileyen 2. maddesi tekelci bir yapı olarak tasvir edilen Türk 

Ekonomisini liberalleştirme yükümlüğü getiriyordu. 

 Türkiye, Truman Doktrini ile başlayan Batı ile yakın ilişkileri –özellikle 

Amerika ile- 1945’ten sonra Rus tehdidiyle karşılaştıktan sonra daha çok önem vermişti. 

Bu dış politikada bir ilke şekline dönerken Asya’ya karşı Batı politikasına zarar 

vermemek düşüncesiyle sırt çevirmişti. Bu ise, Türk – Arap ilişkilerinde yıllarca 

sürecek kötü ilişkilerin de temelini teşkil edecektir. 386 

 5.6. II. Hasan Saka Kabinesi  

 Bazı bakanların değiştirilmesi amacıyla 8 Haziran’da istifa eden Saka’ya  

hükümet kurma görevi 9 Haziran’ da yeniden verildi. Hükümetin dikkat edeceği ilk  

konuyu İnönü, Barutçu’ya söyledi: “ Birçok memleket ve hükümet meseleleri arasında  

birine bilhassa dikkati çekerim: Bu mühim mesele Rusya’ya karşı emniyet meselesidir.  

Bu henüz hasıl değildir. Henüz istikrarlı uzun bir zaman meselesi haline almamıştır.  

Henüz üzerimizdeki harp devresi devam ediyor. Müzminleşir de devam eder. Bu  

ehemmiyetini kaybetmiş olur. Henüz setleşmemiştir. Had devresi devamdadır. Bunu  

önemle göz önünde bulundurmak lazımdır.”387 Barutçu bu kabinede yine Başbakan  

Yardımcısıydı. İkinci Saka kabinesinin önemli bir özelliği de CHP’ye 40’lı yıllarda   

katılmış olan genç ve idealist milletvekillerinden oluşmasıydı.388 Peker döneminde  

çalışanların yerine ona muhalif isimler –Necmettin Sadak, Kasım Gülek gibi-  yer  

aldı.389 Kurultayda kararlaştırılan devletçiliğin tahdit edilmesini sağlayan karar gereği,  

ekonomide daha liberal bakış açısı olanların tercih edildiği söylenebilir.390  

 Demokrat Parti hızla 1950 genel seçimlerine hazırlanıyordu ve bunun için  

                                                 
386 Yeşil, age., s. 116-11.7 
387 Barutçu, age., C.II, s.898. 
388 Giritlioğlu, age., s.207. 
389Us, age., s.735. 
390 Kabine için ekler bölümüne bakınız. 
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mitingler tertip etmekle meşguldü. Bu yüzden II. Saka hükümetiyle pek ilgili  

görünmüyorlardı. Celal Bayar “ Gelenlerin gidenleri aratmayacağının bilmiyoruz”  

derken aslında biz kendi işimize bakıyoruz demek istediği de düşünülebilir. 391 

 Tasvir Gazetesi’ne göre ise parti üç hizbe ayrılmıştı: Sağ kanadı Peker ve onun  

mahiyeti, Cevdet Kerim, Feridun Fikri, Rasih Kaplan, Muhittin Bala gibi müfritler.  

Ortada Hilmi Uran, Hasan Saka, Barutçu, Şemsettin Günaltay gibiler… Solda ise Nihat  

Erim, Tahsin Banguoğlu, Cavit Önal, Vedat Dicleli ve onların arkadaşları…Aynı  

gazeteye göre Saka kabinesi partinin merkez sol kesiminden oluşuyordu. 392 

  

            Kabine 15 Haziran’da CHP Grubu’ndan393 18 Haziran’da da TBMM’den  

güvenoyu aldı.394 Hasan Saka’nın okuduğu programda göze çarpanlar; dış politikanın en  

önemli konu olarak sunulması, ekonomik kalkınmanın bu yüzden ikinci planda kaldığı  

basın konusunda yapılması düşünülen değişiklik, demokrasi çabaların edeceği, artan  

memur masrafının telafi için alınacak tedbirler, tasarruf tedbirleridir.395 Program meclis  

tarafından kabul edildi.  
  

             Hükümetin önemli meselesinin ekonomi olacağı önceden belli olmuştu. Türkiye 

Mart 1947’de IMF ve Dünya Bankası’na, 11 Nisan 1948 de Amerikan devlet bakanı 

Marshall’ın önerisiyle, Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütüne üye olmuş, Marshall Planı 

kapsamına alınan Türkiye ile ABD arasında imzalanan İktisadi İşbirliği Anlaşması, 

meclisin 1948’de verdiği onayla yürürlüğe girmiş, aynı yılın son bahar aylarında yardım 

programına yardımcı olmak ve yönlendirmek amacıyla ABD misyonu Türkiye’ye 

yerleşmiştir. Üye olduktan sonra Türkiye’nin IMF ve Dünya Bankası ile ilişkileri 

kaçınılmaz olarak pekişmeye başlamıştır. 1948 yılı Mayıs ayında Avrupa Kalkınma 

Programı’na  Türkiye’nin Marshall Planı’ndan yararlanması için uzun dönemli bir 

iktisadi program sunuldu. Bundan birkaç gün sonra Türkiye’deki yabancı sermayeli 

kuruluşların kar ve sermayelerinin yurt dışına aktarabilmelerini güvence altına alan  

3/5843 sayılı kararname çıkarıldı. 1948 yılında okunan II. Hasan Saka Hükümeti 

Programı’nda tasarruf yollunda alınacak tedbirlerin yaratacağı imkanlar ne olursa olsun, 

                                                 
391 Yalman, age., s.142. 
392 Tasvir Gazetesi, 11.06.1948. 
393 İnönü, Defterler, s.509. 
394 Ulus, Cumhuriyet, Vatan, 19 Haziran 1948 . 
395 TBMM T.D, D.8, C. 12, s. 223-225. Başbakanın açıklamalarının devamı için bkz. TBMM T.D., D.8, 
C.12, s. 269-274. 
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ekonomik kalkınmayı bir an önce gerçekleştirmek için dış krediye ihtiyacın aşikar 

olduğu vurgulandı. İktisadi amaçlı kredileri düzenleyen anlaşma ise Temmuz 1948’de 

imzalandı. 19 Mayıs’ta Uluslararası Para Fonu’ndan gelen bir heyet 7 Eylül 

kararlarından sonraki Türk Ekonomisini incelemeye başladı. Borç alabilmek için 

yabancı heyetleri davet etmek zorunda olan Türkiye, 1948 yılı Temmuz ayında Amerika 

ile ekonomik antlaşma imzaladı. İki ay sonra ise Dünya Bankası’ndan 50 Milyon dolar 

alabilmek için harekete geçildi.396  

 CHP Meclis Grubu’nda Ocak ayı başlarında seçim kanununda değişiklik 

yapılacağı prensip olarak kabul edilmiştir. Yaklaşan ara seçimlerden önce düşünülen 

değişikliğin gerçekleşmesi için muhalefetin sürekli ısrarı ve baskısı CHP’yi kanun 

üzerinde çalışmaya sevk etti. Hazırlanan kanun tasarısında eskisine göre, gizli oy-açık 

tasnif usulü netleştirildi. Kanun tasarısında diğer hükümler olduğu gibi kaldı. Bu usul 

öteden beri üzerinde ısrar edilen bir usuldü ama, DP seçim emniyeti hususunda idari 

denetim yerine adli denetim üzerinde ısrar etti. Bu neticeye ulaşabilmek amacıyla 

Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’da muhteşem mitingler tertip etti. Fakat hükümet, 

adli denetim ile hakimlerin politikaya karışmasına sebebiyet vereceği gerekçesiyle 

muhalefetten gelen baskılara rağmen, idari denetimin olması kararında ısrar etti. Aslında 

hükümetin bunda bu kadar ısrar etmesinin sebebi, baskı sonucu muhalefete taviz 

verilmiş intibaını yaratmamak içindi. Bu da şunu gösteriyordu ki, CHP içerisinde Hasan 

Saka, aşırılarca şiddetle eleştirilmekteydi. Hükümetin görüşünün değiştirmesi için 

İstanbul Gazetelerinin başyazarlarının çoğunluğunca imzalanmış dilekçe de sonuca 

etkili olmamıştı. Ama DP’nin olumsuz oyuna karşı CHP oylarıyla tasarı kanunlaştı.  

 DP, konu üzerinde kararlılığını göstermek için son ara seçimlerine girmeme 

kararı verdi. Bu kanunla elektriklenen siyasi hava içerisinde Millet Partisi’nin görüşleri 

her iki partiyi de eleştiren mahiyetteydi. Millet Partisi’ne göre; ilk önce seçimlerin 

denetleme işi atlı makamlara verilmeden önce anayasa değişikliğine gidilmeliydi. Diğer 

bir husus, teşkilatını tamamlamamış bir partinin seçim kurullarında bulunamayacağı 

hükmü, DP ve CHP’nin Millet Partisi’ni devreden çıkarmak için ortaklaşa getirilmişti.  

 17 Ekim 1948’de 13 ilde yapılan ara seçimleri tek başına katılan CHP kazandı 

ama, diğer geçmiş ara seçimlere göre katılma oranında az da olsa bir artış görünüyordu. 

                                                 
396 Bilgin, age., s. 72. Hükümetin ekonomik programı için Bayar “… memleketin günden güne fenalaşan 
iktisadi durumunu düzeltemeyeceği…” diyordu. Cumhuriyet Gazetesi, 13 Haziran 1948. 
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Bu durum, CHP’nin özellikle 12 Temmuz’dan sonra uygulamaya koyduğu liberal 

politikanın halk tarafından da hoş karşılanmış olmasının ifadesiydi.  

 CHP oylarında az da olsa bir artış olması yanında, DP’nin yeni seçim kanunu ile 

kazandığı bir hak olan seçim kurallarında parti temsilcisinin bulunmasıydı. DP bu 

suretle seçimleri bir ölçüde de olsa denetleyebilmek fırsatını kazanıyordu. DP, bu 

fırsattan bir an önce istifade etmek için yeni bir kavramı, 1946 başlarında İnönü’nün 

ortaya koyduğu “Erken seçimi” gündeme getirdi. Bayar Isparta’da yaptığı bir 

konuşmada “İktidara düşen vazife umumi ve yeni seçime gitmektir” diyordu.397  

 Eylül sonlarında yurt gezisine çıkan Saka Samsun’dan başlayarak bazı kıyı 

şerhlerini de ziyaret etti. Bu gezide zaman zaman demeçler de veren Saka CHP’nin kısa 

zamanda önemli işler başardığını, sakin bir şekilde seçimin bekleneceğini, herkesin 

seçim sonuçlarına saygılı olması gerektiğini milli menfaatlerin parti menfaatlerinden 

üstün tutulması gerektiğini, Samsun Liman inşaatının hükümet programına alınmış 

olduğunu belirterek limanların önemi üzerinde durdu. Orman Kanunu hakkında sorulan 

bir soru üzerine “Biz orman davamızı halledebilmek için evvela milletçe zihniyetimizi 

değiştirmeliyiz. Yoksa sadece kanunlarla bu meselenin halledilmesine imkan yoktur. 

Herkes yetiştirdiği ağaç mahsullerinden tıpkı diğer mahsuller gibi istifade etmelidir. Ve 

bundan tabi bir şey olamaz. Biz hükümet olarak bunu tahakkuk ettirmek istiyoruz.” 398 

 Gezinin devamında başı boş limanların hiçbir medeni memlekette olmadığını 

söyledi. Eski yıllardan kalan tütün için satış imkanları açılacağını ümit ettiğini 

belirtmesi, Karadeniz fındık ve tütün üreticisinin yakın geçmişe kadar devam eden 

sorunlarının eskiden beri var olduğunu göstermesi ilginçtir.399 

  Ekim 9’da  “Diplomatik makamlara göre, Avrupa Kalkınma Planı tahsisleri 

Türkiye’nin planlaştırdığı gelişme projelerinin kafi olmadığı için Dünya Bankası ile 

borç almak üzere müzakerelere başlanmıştır. Alınacak borçla Türkiye yeniden imar ve 

modernleştirme programının uygulamasına girişecektir.” diyen Başbakan 12 Ekim’de 

Elazığ’da yaptığı açıklamada; ;Raman’daki çalışmaların olumlu olduğunu ve birkaç ay 

içerisinde memleketin ihtiyacı olan mazot, petrol ve benzinin önemli bir kısmının 

buradan elde edileceğini söylemiş, Kayseri’ye geçmiştir.400 

                                                 
397 Yeşil, age., s.118-120. 
398 Ulus Gazetesi 26 Eylül 1948. O yılarda orman davası bazı yazarlar tarafından da sıkça gündeme 
getiriliyordu. Bkz. A. Muhip Dıranas, Yazılar, YKY, 2 baskı, İstanbul 1998 . 
399 Kudret Gazetesi, 6 Ekim 1948. Cumhuriyet Gazetesi, 6 Ekim 1948. 
400 Bilgin, age., s. 74-75. 
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 Uzun süredir serbest olmayan şeker  satışları II.Saka Hükümeti 31 Ağustos’ta 

serbest bıraktı ancak zam yapılmayacağının söylenmesine rağmen kısa süre sonra zam 

yapılması muhalefetin eleştirilerini yol açtı. Bu olay aynı zamanda başbakanın aleyhine  

oldu. Zira onu yıpratmak isteyenler için mazeret teşkil etti.401 Olay Fuat Köprülü ve 

arkadaşlarının Hasan Saka hakkında soruşturma istemesiyle değişik bir boyut kazandı. 

CHP konuyu kendi grubunda görüşerek müfettiş raporunun beklenmesine karar verdi.402 

10 Kasım’da yapılan gensoru teklifi mecliste kabul edildi. Başbakan gayet sakin “ … 

Demokrat Partili arkadaşlarımız şeker mevzuna müteallik ve şekere bir müddet evvel 

yapılan zam dolayısıyla vermiş oldukları gensoru önergesini Yüksek Heyetiniz kabul 

etmek suretiyle, Hükümete de  bu mevzu üzerinde, yine meseleyi umumi efkar önünde 

tendir etmek fırsatını verdiğinden dolayı arz-ı şükran ederim…” diyerek konunun 

pazartesi görüşülürse uygun olup olamayacağını sordu.403 12 Kasım tarihli oturumda 

Hasan Saka hükümetin doğu illeri hakkında bir program hazırlanmadığı sorusuna, 

şimdiye kadar toplu ve planlı bir programın yapılmamış olduğunu, bunu yapmak için 

bakanlıklar arası ortak komisyon kurulduğunu ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.404 

15 Kasım’da gensoruya açıklama yaptı. Cihan Harbinden o güne kadar geçen sürede 

şekerin arz ve talep oranlarını açıkladıktan sonra 1947-1948 yılında talebin hızlı bir 

yükselişe geçerek rekolteyi açtığını belirtti ve şöyle dedi “Şekere zam yapmanın mutlak 

zarureti ile ilk defa Eylül ayı ortasında bütün bakanlık ve hizmet bütçelerinde 

yapabileceğimiz azami tasarrufları yaptıktan sonra umumi bütçeyi bağlarken karşılaştık. 

Devam eden Milli Savunma masraflarını bulunduğumuz aylar ve 1949 yılı boyunca 

karşılayabilmek yanında, kalkınma hamlelerimizi de ihmal etmemek için yeni kaynak 

bulmak şart olmuştu. İthalata döviz vermek zorlukları yurtta adil ve ihtiyacı 

karşılayabilecek bir tevzi sistemi kurmaya müsait olmayan şartlar gibi, şeker fiyatına 

zam yapmayı zorlayan ve fakat tarafımızdan henüz kafi görülmeyen bazı amirlere bu 

son zaruret de ilave olununca bildiğiniz ve bugünkü gensoruya sebep olan zam meydana 

                                                 
401 Ahmad, age., s.46; Ulus Gazetesi ,1Eylül 1948 v.d. 
402 Yeşil, age., s. 146; Goloğlu, Demokrasiye Geçiş, s. 241, TBMM TD, D. 8, C. 13-14, s. 42 
403 TBMM TD, D.8, C. 13-14, s.43. 
404 TBMM TD, D.8, C. 13-14, s.87 Kasım 1948. Diyarbakır  mebusu İhsan Hamid Tigrel hükümete 
teşekkür ederek yapılan ve yapılanmayanlara örnek verdi. Bunlar memur lojmanlarının üç senedir 
belirlenmediği, Dicle üzerinde Emeviler’den kalma tek bir köprü bulunduğu, işini suiistimal eden 
memurun cezalandırılmasının güzel olmasına rağmen  bunların Siirt, Bitlis, Van, Muş gibi illere 
atanmasıyla bu şehirlerin ne kabahati olduğunu sordu ki bu 90’lı yılların basına kadar gelmiş bir 
uygulanmaydı. TBMM TD, D.8, C.13-14, s. 87-88-89. 
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gelmiştir.”405 Ancak bu görüşmeler daha başlamadan evvel CHP’nin hükümete 34 ret 

oyuna rağmen güven oyu vermesi gensorunun da önemini azaltmıştır. 406 

 22-27 Kasım 1948’de Taksim Belediye Gazinosu’nda toplanan Türkiye İktisat 

Kongresi’ne hükümet, yeterli ilgiyi göstermemiştir. Bu kongre Türkiye’de özel girişimi 

temsil edenlerin toplantısı olmuş, hükümetin devletçilik politikası her yönden saldırıya 

uğramıştır. Ekonomik sorunlara basında da geniş bir yer verilmiştir. Yalman, hükümetin 

daha çok hazineyi doldurmakla ilgilendiğini ifade etmiştir. Hikmet Bayur ise; “ Bu 

kongre tüccar ve fabrikatör gibi iş adamları ile birtakım bilgilerin toplanıp düşüncelerini 

karşılaştırmak, işlerin bozuk gitmesine tesir eden amilleri incelemek ve bazı sonuçlara 

varmak için giriştikleri bir teşebbüstür. Bu herhalde faydalı bir şey olmuştur. CHP’li 

çevre ve gazeteler ise bu kongreye son verecek kızmışlardır…Çünkü CHP’nin 

tahakkümü ve bu sayede bir takım ileri gelenleri sağladıkları menfaatler tehdit edilmiş 

olur” demiştir. CHP’deki aşırılar ise kongreyi bir kısım zengin tacirlerin gelir vergisini 

önlemeye çalışmaları olarak görmekteydi.407 

 Aralık 1948’de, CHP Grubu İdare Heyeti kendi aralarında birkaç toplantı 

yaparak grup ve meclis çalışmalarını daha verimli olabilmesi için neler yapılabileceğini 

konuşmuşlardı. Toplantıda görüşülecek konuların başında, yılda en az iki defa, belirli 

zamanlarda hükümetin içi ve dış siyasetinin açıklayarak sonunda Grup’tan güvenoyu 

istenmesi teklifi vardı. Teklif doğrudan doğruya hükümetin ilgilendirdiği için konunun 

Başbakanla görüşülmesi kararlaştırılmıştı. Bu nedenle 14 Aralık 1948 Salı sabahı 

Başkan Hasan Saka aldığı çağrı üzerine, Parti Grubu İdare Heyeti Toplantısı’na katıldı. 

Kendisine daha önceki toplantılarda alınan idare heyeti kararları anlatılan Başbakan, 

buna taraftar olmayacağını ve diğer hükümet üyeleri ile görüşmesi gerektiğini belirtti. 

Bunun üzerine toplantıya son verilerek hükümetin fikrinin alınması kararlaştırıldı. Aynı 

günün akşamı İnönü, toplantıya başkanlık eden Hilmi Uran’ı çağırarak bilgi istedi.  

Başbakan da oradaydı ve Hilmi Uran’a “ Yarın Vekiller Heyeti’ni toplamayı 

kararlaştırdım ve mesele üzerinde bir emirleri olup olmadığını öğrenmek için buraya 

geldim; kendileri sizden de ayrıca izahat almak istediler ve sizi bunun için çağırdılar” 

dedi. Ertesi gün öğle yemeği için Hilmi Uran’ı tekrar çağıran İnönü O’na; hükümeti 

böyle zor anlarda, yalnız bırakmamasının gerekli ve faydalı olacağını, Başbakanın Parti 

                                                 
405 TBMM TD, D.8, C.13-14, 15. M. 1948. s. 115 v.devamı… 
406 Karpat, age., s. 191; Goloğlu, Demokrasi’ye Geçiş, s.241. 
407 Bilgin, age., s. 75-76. 
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Grubu’na da şüphe duyduğunu, Grup’ta belirli zamanlarda hükümetin iç ve dış siyaset 

hakkında genel bir konuşma yapılması işini biraz vakit geçirdikten sonra, Başbakan’la 

bir daha görüşmenin belki daha faydalı olabileceğini söyledi.408 

 Hilmi Uran’ın anılarına göre 17-18-19 Aralık’ta toplanan başkanlık divanında 

Saka hükümeti sıkıntılar yaşamıştı. Bu sıkıntıların en önemli sebepleri;bazı memurların 

CHP aleyhtarlığı yaptığı halde hükümetin bir şey yapmaması, hükümetin parti ile ortak 

çalışma yapmadığı,halkın dilek ve şikayetlerine karşı hükümetin cevap bile vermediği, 

memur tarafsızlığı ilkesinin muhalefet partisi lehine kullanıldığı iddialarıydı.409 Aslında 

bu eleştirileri herkes yapmıyordu.Yine de Hasan Saka’nın istenmediği gibi bir durum 

ortaya çıkmıştı.Cumhurbaşkanının desteği ise sürüyordu. 

Yapılan eleştirilere dikkat edilirse bunların temelinde tek partili dönemin 

alışkanlıklarının yattığı görülür.Yıllardır hiçbir eleştiriye uğramayan ve kurumların 

kuvveti emirlerinde olan,bu gücü kullanmaya alışmış insanların değişen düzene ayak 

uydurmaları çok kolay olmayacaktı ve kolay da olmadı. 

O dönemde yapılan eleştirilerden biri de hükümetin doğru yakacak politikası 

takip etmediği yönündeydi.410 

O yıllarda basın incelendiği zaman göz önüne çıkan özelliklerden biri 

hükümetlere yönelik “yıprandı” şeklinde eleştirilerin yapılmasıdır.Günümüzde bir 

hükümetin bırakalım 3 sene; 7-8 ayda ülke meselelerine çözüm getiremeyeceği aşikar 

iken, o yıllarda birkaç ay içinde “hükümet yıprandı” gibi ifadelere sıklıkla rastlanıyor 

olması Saka’nın ve diğer kabinelerin çalışma şartlarını göstermesi açısından 

önemlidir.Söylediklerimiz özellikle muhalif basında  daha da bellidir.411  

Hükümetin kendi içinde uyum sorunu yaşadığı iddiaları ise gerçeği 

yansıtıyordu.Saka’nın birinci kabinesinin de sonu  bu sorun yüzden gelmişti. Önce 10 

Ocak 1949’a gidelim.Bu tarih yoğun gelişmelerin yaşanmaya başlandığı tarih olması 

açısından önemli. Konu, sağ ve sol akımlar hakkında ağır cezalar tavsiye eden,meclisin 

son  tatilinden önce alınmış karara binaen hükümetin hazırladığı ceza kanununun bazı 

maddelerinin tadiline ait tasarı idi. 

                                                 
408 Bilgin, age., s. 77. 
409 Bkz. Uran, age., s. 515-526. 
410 Giritlioğlu, age., s.208. 
411 Vatan,Kudret gibi gazetelerin 1945-1949 yılları arası genel olarak tarandığında bizde bu intiba hasıl 
oldu.Hükümetlerin kısa ömürlü olması ise bu iddiaların gerçekliğine en önemli delil olsa gerek. 
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          Grup Reis Vekili Şemsettin Günaltay ve idare heyeti, hükümeti hırpalamak ve 

zayıflatmak için vesileler arıyordu.Hazırlanan tasarılar üzerine münakaşalar oldu. 

“Telkin” kelimesini ceza olarak anlayanlar olduğu gibi,hükümet askeri mahkemelere 

taraftar olmadı. Memurların sadakatsizliği halinde yerlerinin değiştirilmesinin uygun 

olacağı ileri sürüldü. Bu arada Başbakan Saka celseyi açtı.Marshall planı işleri için bir 

bakan atanması gerekiyordu. Barutçu vazifenin Kasım Gülek’e verilmesini 

söyledi.412Aslında bu birkaç aylık meseleydi. Nurullah Esat’ı ise Hasan Saka 

istemiyordu. “Hüsnü Çakır vazifeyi istemiyordu” gibi sebepler hükümet içinde bir 

tıkanmaya yol açtı.Meselenin halli için hariciye köşkünde toplanıldı. Ancak Kasım 

Gülek’i ne Necmettin Sadak ne de Nihat Erim istedi. Neticede ise son isim yine Kazım 

Gülek oldu. İtiraz edenler Saka ile konuştular. 11 Ocak’ta Gülek’in kararnamesi 

imzalandı. Gülek, “Amerikalıların adamı” diye laf çıkar deyince Saka onu ikna 

etti.Ancak daha sonra K.Gülek’in muvafakati olmadan kararname çıktığı şeklinde 

kanaat uyandı. Bu mesele ortalığı karıştırdı. K.Gülek, Başbakanın kararını tanımama 

konumundaydı. Saka net bir şekilde istifa edeceğini söyledi. 14 Ocak’ta 2. Saka 

Hükümeti görevi bıraktı.413 

 Olayın yaşanış günlerinde Saka’nın eşi merhume Melahat Hanım hakkında fikir 

oluşması adına Barutçu’nun anlattıklarını buraya aldık: “…Kabine kuruldu. Zorla, 

müşkülatla ve umumi olarak Hilmi Bey kurdu. Daha doğrusu İnönü kurdu. Kendisinin 

sebebiyet verdiği buhranı, Hasan’ın ifrad derecede uysallığı,evet efendimciliği doğurdu. 

Şimdi, diyor,onun sırtında kaldı.Kasım birinci sınıf adam olurdu. Kabul etmeseydim 

fikrini diyor. Devlet böyle idare edilmez,demokrasi böyle kurulmaz, paşa huyundan 

vazgeçmelidir… Kabinenin akisleri Mebusları küplere bindirdi… Gece Saka’nın eşi, 

bütün kabahati yukarıya yüklüyor. Kocasının çocukluğuna, saflığına veriyor. Eşi diyor 

ki Kasım’ı Paşa tutmasaydı Hasan kalırdı. Kasım’ı tutunca Hasan gitti. Ben onu bilirim. 

Methetmişti bana köşkte… -Ey gidi Atatürk; Hasan da iştirak etti. O büyük adamdı. 

İnönü’nün kötü tarafına ima vardı. Çakır gömlek değiştiren yılan diye bahsediyordu. 

Ama o şimdi Şemsettin Bey kabinesine iştirak ederken bu fikrini değiştirmiş. 

Hamdullah Suphi dün akşam Hasan’a gelmiş,nereye gidiyorsun diye Paşa’ya gidip 

                                                 
412 Barutçu age.,C.2,s.903.Barutçu devamında Kasım’ın bunu yarım ağızla yapacağını söylediğini anlatır. 
413 Barutçu, age., s.903-905,; Giritlioğlu, age., s.209; Ahmad, age., s.50-51; Vatan, Tasvir, Cumhuriyet, 
Ulus, Kudret Gazeteleri ,15 Ocak 1949.  
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söyleyecekmiş. -Olsun:diyorlarmış. “Yavaş yavaş muhitinde adam kalmıyor. Herkesi 

bir suretle gücendiriyor. İstikbal bize nasıl ufuk hazırlıyor?’’414 

Hilmi Uran istifa hakkında şöyle der:” Bu istifa bana hep Recep Peker’in daha 

önceki istifasını hatırlatır. Çünkü merhum Peker, Büyük Millet Meclisi’nin kendisine 

olan itimadı belirdikten hemen sonra, artık iktidarda kalamayacağını anlayarak istifaya 

mecbur olmuştu. Hasan Saka da onun tam zıddına olarak , Cumhur reisinin itimadına 

mahzar bulunduğu bir sırada kendisi için işin çıkar yolunu gidip istifa etmekte 

bulmuştu. Hakikaten Hasan Saka,parti grubumuzun hoşnutsuzluğunu sezerek ve birkaç 

kişinin böyle bir hoşnutsuzluğu kendi aleyhine  tahrik ettiğini zannederek çekilmişti. 

Yoksa başka bir mesele onu istifaya mecbur kılmış değildi.’’415  

İnönü defterine şöyle kaydetmiştir: 13 Ocak 1949: “Hükümet istifayı düşünmüş. 

Kasım Gülek için takrir vermişler. Hükümetin istifasına sebep yok. Saka cesaretini 

kaybetmiş. Fena.” 14 Ocak 1949 tarihinde ise: “Saka’nın istifası. Kabul ve ilanı. Hilmi 

Bey hareket etsin.” yazılıdır. Hasan Saka, çekilmeye karar vererek istifasını İnönü’ye 

verdiği gün İstanbul’da bulunan Hilmi Uran Ankara’ya geri çağırdı. Daha önce 

Necmettin Sadak, Fuat Sirmen ve Nurullah Sümer’e yapılan Başbakanlık teklifi, Hilmi 

Uran’a da yapıldı. Kabul etmeyince, bir isim önermesi istendi. Hilmi Uran’ın Şemsettin 

Günaltay önerisini Saraçoğlu da destekleyince görev İnönü tarafından Günaltay’a 

verildi.  

 

5.7. Nasıl Bir Başbakandı? 

 Hasan Saka, Recep Peker gibi partinin aşırı ucunda yer alan sert bir başbakandan 

sonra göreve gelmesi yüzünden daha ılımlı ve orta yolcu görünür ki bu doğru bir 

değerlendirmedir. Başa geçtiği dönem 2.Dünya Savaşı’nın yeni gelişmeler doğurduğu 

bir dönemdi ve oldukça sancılıydı. Çekilen sancılardan biri iktisadi biri de 

demokratikleşme meselesine aitti. Bu yüzden Saka’nın başa geçmesi iç ve dış politika 

alanlarında farklı anlamları haizdi. Beklentiler de bu sebeplere  bağlı olarak 

şekilleniyordu. Beklentilerin başında seçim kanunu, polisin salahiyet kanunu gibi 

kanunların tadil edilmesi aşırı sağ ve sol akımların önüne geçilmesi, hükümetle 

                                                 
414 Barutçu,age., C.II., s.907. 
 
415 Uran, age., s.531. 
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muhalefet arasında dengenin sağlaması geliyordu.Hükümetin bulunduğu ekonomik 

şartlar ise hükümetin durumunu zorlaştırıyordu.Ünlü 12 Temmuz 1947 beyannamesi 

etkileri sonucu da ortaya çıkan Saka Hükümeti’nin, İnönü için ayrı bir anlamı olsa 

gerek.Çünkü duruma göre kabine ayarlamasıyla bilinen İnönü’nün Saka’yı tercih 

etmesinin sebeplerinden birinin de o dönemde Marshall yardımlarının başlayacak 

olmasıdır. 

 Dönem sadece dünya düzeninin değil CHP’nin de bütün politikalarını gözden 

geçirdiği muhalif seslerin arttığı, tek parti surlarının yıkılmaya başladığı bir dönemdir. 

 Hasan Saka kabinesinin umulduğundan daha uzun sürdüğünü söyleyenler416 

olduğu gibi ondan söz etmeye değmez diyenler de çıktı.417 Hasan Saka deneyimli ve 

liberal eğilimleri olan bir devlet adamıydı. Başbakan olarak ekonomik sorunları 

çözebilecek nitelikleri haizdi. Saka hükümeti bu yüzden Peker hükümetine göre 

hissedilir oranda liberal eğilimliydi. Diğer bir deyişle CHP’nin ılımlıları iktidardaydı. 

Zaten hükümet programında da eşit muamele vurgulanıyordu. Peker Hükümeti’nin 

yerine geçmiş olması ılımlı bir hava estiriyordu. Bu durumu Menderes “Bir devlet 

yapısında hükümet eliyle kurulmuş olan ve uzun müddet tek partili idare zihniyetiyle 

hususiyetini edinmiş bulunan Cumhuriyet Halk Partisi şimdi yeniden yeni bir parti 

hüviyeti alabilmek için doğum sancıları geçirmektedir.” diye açıklamaktaydı.17 

Kasım’da Kurultayda alınan kararlar uygulamaya geçirilemedi. Nadir Nadi bu konuda : 

“…sonunda status quo politikası, her zaman olduğu gibi üstün geldi.’’yorumunu yapar. 

Saka’nın, liberal tutumuna rağmen verilen sözler yerine getirilmiyordu. Sorumluluk tek 

tek bakanlara yükleniyordu. Saka’nın 2. kabinesi de yine liberal bir çizgi takip etti. 

Nihat Erim, Cemil Sıtkı Barlas gibi genç ve parlak bakanlar yanında Cahit Oral gibi 

Adanalı bir toprak ağası da kabinedeydi. Ancak Saka hükümetleri DP’nin tavrını fazla 

                                                 
416 Karpat, age., s.173. 
 
417“Hasan Saka’nın başvekilliğine gelince bunun üzerinde durmasak da olur. İkinci Büyük Millet 
Meclisi’ne Şükrü Kayalar, Saraçoğlular gibi yeni,aydın ve istikballeri olan insanlardan biri olarak giren 
ve orada mesela Mahmut Esat Bozkurt gibi gene aydın bir mücadele adamı ile 1924 Anayasası’nın önde 
gelen yapıcılarından olan Hasan Saka siyasi hayatının son yıllarında artık tükenmiş yorgun bir insandı. 
Hiçbir şeye el atmadı.1950 seçimlerine ulaşacak devrenin sadece bir gözcüsü ve bekleyicisi olarak kaldı. 
Bu devrenin tek olayı 17 Kasım 1947 tarihinde Ankara’da toplanan CHP 7.Büyük Kurultayıdır.Kurultay 
açılırken,partiler arası münasebetler bütün sertliği ile devam ediyordu. Peker’in sahneden çekilişi karşı 
safta CHP’nin bir icadı gibi değerlendiriliyordu. Hasan Saka kendi mizacına da uygun olarak,muhalefete 
karşı gerçi daha yumuşak hareketlere girişmek çabasında görünüyordu. Ama böyle tedbirlerin de artık 
netice verici olmadığı belliydi.” Aydemir, İkinci Adam.C.2,s.465. 
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etkilemedi. Hem Bayar hem de Menderes ekonomik durumun fazla değişmeyeceğine 

dair yorumlar yapıyorlardı. Bu dönemde DP eleştirileri bir programa dayanmaktan 

ziyade siyasi temellere dayanıyordu.1948 yılında yapılan ara seçimlere DP 

katılmadı.DP’yi destekleyen grubun başında savaş zamanı DP’yi destekleyen burjuva 

vardı. 2.Saka Hükümeti de halkın günlük ekonomik zorluklarıyla baş edemedi. Bu 

durum hem partiden hem de muhalefetten eleştiri okları gelmesine sebep oldu. Onunla 

birlikte demokrasi çabaları daha ılımlı ve etkin oldu.418  

Hasan Saka, devlet menfaatlerini partininkilerden üstün tutarak tam bir 

tarafsızlık içinde hareket etmeye başladı.Partiler arası gerilimin tırmanmasını 

önledi.Bazen muhalefet partisine daha fazla toleranslı davrandı. CHP’den gelen 

şikayetlere olumlu yada olumsuz cevap vermedi. DP’nin şikayetçi olduğu memurlar 

hakkında işlem yapıldı ve bu CHP tarafından DP’ye verilen taviz olarak nitelendi. Onun 

döneminde parti hükümet ayrımı ortaya çıktı.419  

 Saka Hükümetleri’nin bir geciktirme ve savsaklama politikası güttüğünü 

söyleyenler420 olduğu gibi cumhuriyet devrinin en pasif hükümeti yakıştırmasını421 

yapanlar da oldu.Bunun tam tersini savunan yani bu hükümetlerin CHP’de dönün 

noktası olduğunu iddia edenler de oldu.422  

 Hilmi Uran,Saka’nın kabine kurmasıyla İnönü’nün huzura kavuştuğunu423 ve bu 

hükümetlerin ülkeyi 1950 seçimlerine hazırlamakta olduğunu yazarlar.424  

                                                 
418 Mediha Akarslan, “Türkiye’de Çok Partili Döneme Geçiş Süreci ve Hasan Saka Hükümetleri”, HSA, 
s.85-96. 
 
419 Giritlioğlu, age., s. 206-208. Peker ile Saka’nın durumu tam tezat teşkil eder. Peker İnönü’nün 
takdirine ve teşvikine sahip olmamasına rağmen partililerin itimadına mahzar oldu.Giritlioğlu, age., s. 
209. 
 
420 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 4, C.1 Ankara 1999, s. 103. 
421 Bilgin,age.,s.82,Yorum Ethem İzzet Benice’ye aittir. 
422 Cevat Fehmi köşesine şunları yazmıştır. “Hasan Saka Kabinesi bazı günler,siyaset meydanının çukurlu 
ve uçurumlu yollarında yürüdüğü halde düşmediydi de zahiren biraz bozuk bir asfalta benzeyen bir yolda 
yürürken düşüverdi. Bu da her memlekette kabinelerin başına gelen siyaset cilvelerinden ve kazalarından 
biridir. Hükümetler çok arızalı yollarda düşmezler de düz yollarda yuvarlanırlar.” Bilgin, age., s. 82. 
 
423 Uran, age., s. 478.  
 
424 Nadi, age., s. 252. Ahmet Yeşil de benzer bir yorumla Saka hükümetlerinin demokrasi yolunda köprü 
görevi yaptığını söyler. Bkz. Yeşil ,age., s. 146-147, s.26. Celal Bozkurt da Saraçoğlu ve Peker’in sert 
tedbirlerinin aksine, Saka ve Günaltay kabinelerinin daha demokrasi yanlısı işler yaptıklarını belirtir. 
Bozkurt, age., s.67. 
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 Kemal Karpat; “Seçimler 1947 veya 1948’de yapılmış olsaydı,Halkçılar 1950’de 

aldıkları oyun yarısını ancak alabilirlerdi.O devrede takip edilen basiretli ve liberal 

politika sayesinde partinin prestiji artmış bulunuyordu.”der. Bu demektir ki,bilhassa 12 

Temmuz Beyannamesi’yle ana çizgilerini belirten ve daha sonra bazılarınca zayıflık 

sayılarak devam eden,rejimin liberalleşmesi politikası hem devirleri kurtarmış,hem de 

CHP’ye hayat iksiri yerine geçmiştir.Ama iktidarda,ama muhalefette herhalde müfritler-

ılımlılar mücadelesinde ılımlıların hakimiyetleri,Türkiye’nin kaderini müspet 

etkilemiştir.425  

 Metin Toker’in yorumu ise şöyle olacaktır: “Tek partili hayattan çok partili 

hayata geçiş döneminin bilhassa 1947 ve 1949 arası üzerine eğilenler iki hususu açıkça 

görebilirler:İsmet İnönü,memleketin mutlak hakimidir.Ama o,milli şeflikten gelen bu 

kudretinden memnun değildir…” 426 Toker, DP’nin bunu sezerek cumhurbaşkanlığı için 

Bayar’ı düşündüklerini, 1947 ve 1949 arasının da oyalama taktiğiyle geçtiğini 

söyler.O’na göre de Saka’dan ziyade belirleyici unsur İsmet İnönü’dür. 

 Demokrat Parti, muhtelif yerlerde belirtildiği üzere işe zaten CHP karşıtı bir 

politika izleyerek başlamış ve teşkilatlarını söylemlerini hep 1950 seçimlerine göre 

hazırlamıştı. Bu yüzden Saka hükümetlerinin çabalarını da faydasız addediyorlardı.427 

 5.8. 1949 ve Sonrası 

  Saka Hükümeti’nin yerini Günaltay Hükümeti almıştı.428 DP cephesinde ise 

kurultay hazırlıkları vardı. DP ikinci büyük kurultayı 20 Haziran 1949 günü Sergi 

Evi’nde toplandı. Kurultayın önemi daha önce bazı milletvekillerinin ihraç edilmesi ve 

                                                 
425 Bilgin, age., s. 83. 
426 Toker, age., s. 267. 
427 Saydığımız bütün yorumların bir kısmı elbette içinde bulundukları ideolojik zihniyetin sonucu. Ancak 
bunların hepsinde de bir miktar doğruluk payı var. Değerlendirmemiz “sonuç” kısmında. Hasan Saka 
zamanında çıkarılan kanunları ise şöyle özetlemek mümkün: “Yükseköğretim Yurtları ve Aşevleri 
hakkında kanun çıkarıldı; Esnaf Dernekleri ve Birlikleri Kanunu , İstiklal Mahkemeleri Kanunu ile 
Tadillerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki (5384 sayılı) Kanun ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluş (5246 sayılı) Kanunu kabul edildi. Ayrıca ilkokul öğretmenleri genel bütçe içine alınmışlar (5166 
sayılı yasa), konut yapımını özendirme yasası (5228 sayılı yasası), toptancı bir anlayışla belediye gelirleri 
yasası (5237 sayılı yasa), Erzincan’da yaptırılacak konutlar hakkında yasa (5243 sayılı yasa ), Sivas 
Kongre’since seçilen Temsil Kurulu Üyeleri ile birinci dönem milletvekillerine yurda hizmetten dolayı 
350 lira aylık bağlanması yasası (5269 sayılı yasa), İdil Biret ve Suna Kan’ın yabancı ülkelerde müzik 
öğrenimine gönderilmesine ilişkin yasa (5245 sayılı yasa), Atatürk’ün  kız kardeşi Makbule Atadan’a  
1000 lira aylık verilmesi yasası (5186 sayılı yasa), Kazım Karabekir’in eşi ve kızlarına 300’er lira aylık 
bağlanması yasası (5192 sayılı yasa), çıkarılmış, Suat Hayri Ürgüplü Yüce Divan’a  verilmiştir. Bilgin, 
age., s. 84-85. 
 
428 Barutçu hatıratında bu dönemi (Şubat-Eylül  1949) atlamış, 22 Ekim’den devam etmiş. 
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bazılarının429 durumlarının da bu kurultayda karara bağlanacak olmasından 

kaynaklanıyordu. En önemli mesele ise elbette ki genel seçimlerdi.430  

             Bayar 12 Temmuz beyannamesi üzerinde: “Bu beyanname sırasında bizim 

karşımıza iki yol çıkmış idi. Birisi ihtilal yolu, isyan yolu idi. İkinci yol ,memlekette 

istikrarı muhafaza ederken ,müşkül dahi olsa ,zaman kaybetmek dahi olsa ,istikrar yolu 

idi..Bizler size itimat ederek ikinci yolu ihtiyar ettik.”dedi.431 Bayar’ın vurguladığı 

hususlardan biri de  bir Müslümana da ,Yahudi veya Katoliğe de tanınan dini hürriyetin 

tanınmasıydı.Partinin aşırı sağ ve sola kapalı olduğunu da söyledi.Parti milletvekili 

adaylarının %20’sini seçebilecekti.432 Kurultaya katılan 1500’e yakın delegenin 

meydana getirdiği sıkıntılar delege sayısının azaltılması kararını doğurdu. 

Kurultayın sonunda antidemokratik kanunların değiştirilmemesi, genel 

seçimlerde önceki seçimlerde yapılanların tekrarlanması durumunda bunu yapanların 

milli vicdanın ifadesi olan millet husumetine maruz kalacağı şeklinde 

özetleyebileceğimiz bir  ant kabul edildi ki bu ortamın gerilmesine sebep oldu.DP’lilerin 

Milli Teminat Andı,CHP’nin ise sert tavrından ötürü Milli Husumet Andı diye 

adlandırdıkları bu kararlar Günaltay Hükümetinin kınanmasına sebep  oldu.433 Ancak 

CHP içinden net bir tavır gelmedi. Kimisi partinin(DP) kapatılması gerektiğini söyledi , 

kimisi de Hilmi Uran gibi “hukuk ve kanun bakımından elbet feshin doğru olacağını 

fakat palavra bir karar doğrultusunda hareket edilemeyeceğini” söyleyerek meseleyi 

hafifletmeye çalıştı.Bu dönemde iki taraf da basını kullanarak tedirginlik yarattı.434 

Günaltay Hükümeti’nin yaptığı işler arasında; devlet radyosunda propaganda 

yapma hakkının diğer partilere tanınması, İstiklal Mahkemeleri’nin tamamen 

kaldırılması435, ilkokullarda din dersleri okutulması, imam-hatip liselerinin açılması, 

ilahiyat fakülteleri açılması sayılabilir. 

DP Kurultayı sonunda kabul edilmiş olan kararların sert bir üslup ile dile 

getirilmesinde güdülen amaç Birinci Kurultay’da olduğu gibi partizanlarına moral 

vermek ve en önemlisi seçim kanununa ait değişikliğin yani adli teminatın bir an önce 

çıkarılması için hükümete baskı yapmaktı. Her ne kadar CHP içinde DP’nin bu 
                                                 
429 Vatan , 21 Haziran 1949 . 
430 Karpat , a,g,e., s. 200. 
431 Vatan , 24 Haziran 1949. 
432 Son CHP Kurultayında da böyle bir karar alınmıştı. 
433 Yeşil , age., s. 122-123. Ulus, 28 Haziran 1949. 
434 Yeşil , age., s. 123. 
435 Cumhuriyet, 5 Mayıs 1949. 
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kararlarla kapatılması söz konusu edilmişse de Millet Partisi yanında DP, ehvenişer 

görünmüştü. 

Bütün bunlara rağmen şu veya bu tesirin olduğu tartışması bir kenara 

bırakılırsa gerçekten genel seçimlere muhalefet partisinin de arzu ettiği bir seçim 

kanunuyla gidilmesi, iktidarın da düşüncelerinden biriydi.CHP bu aşamaya, politikasına 

uygun olarak, 1946’dan başlayarak seçim kanununda ufak tefek değişikler yaparak 

gelmişti. Zaten Başbakan Günaltay, bu konuda muhakkak bir neticeye ulaşacağını vaat 

etmiş ve görevinin ilk aylarında seçim kanununu inceleyerek Başbakanlıktan , Adalet ve 

İçişleri Bakanlıkları yetkili elemanlarından teşekkül eden teknik bir komisyonun 

hazırladığı tasarı ,gerekli ilave ve değişikleri yapmak ve görüşlerini rapor halinde 

Başbakanlığa verecek  olan bir ilim Heyeti’ne sevk edilmişti.İlim Heyeti, tasarı üzerinde 

yapacağı tetkiklerden önce siyasi partilerin konu üzerinde görüşlerine başvurarak 

mütalaalarını istemiştir.DP, 11 Ekim 1949’da heyete  sunduğu görüşlerinde seçim 

emniyeti üzerinde durarak seçim emniyeti için adli teminatın şart olduğunu ileri 

sürmüştür.Millet Partisi ise konu üzerindeki parti görüşünü Meclis’te belirteceğini 

söylerken, kurulan heyetin Anayasa’ya aykırı bir kuruluş olduğunu açıklamıştır.Teknik 

Komisyonun hazırladığı ve İlim Heyeti kanalıyla verilen rapor DP cephesince hoş 

karşılanmadı.Çünkü tasarının son şekline göre hükümet, adli teminatın verilmesine 

yanaşmamıştı. Bunun üzerine DP ,16 Ekim 1949’da yapılacak ara seçimlere girmeme 

kararı verdi. DP diğer ara seçimlerde olduğu gibi bu son ara seçimlere girmeme kararı 

verdi. DP diğer ara seçimlerde olduğu gibi bu ara seçime girmemekle ,seçim kanununda 

yer alması isteği adli teminat hususunu hükümete koydurtmak için  baskı yapmayı 

düşünmüştü. Nitekim muhalefetsiz geçen bu ara seçimleri yine CHP kazandı. 

CHP’nin son iki hükümet devresinde gerçekleştirdiği liberal icraatlar vatandaş 

üzerinde olumlu tesirler bırakmış hatta CHP’ye olan itimat yavaş yavaş artmıştı.Bütün 

bu neticeleri göz önüne alan CHP Meclis Grubu muhalefetinde olmasını istediği adli 

teminatın tasarıda yer alacağını açıkladı. Mesele, kanun tasarısının Meclis’teki 

görüşmelerinde CHP’nin son anda karar değiştirerek tasarının kanunlaşmasını 

sağlayabilmekti.  

DP’nin amaca yönelik olarak tasarının Meclis müzakereleri öncesinde 

Ankara’da toplandığı küçük kurultay çalışmaları sonunda yayınladığı bildiri , oldukça 

sert bir dille kaleme alınmıştı. DP bildirisinde ,seçimlerin mutlaka dürüst olması gereği 
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vurgulanırken, şayet iktidar bu sefer de seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmeye 

kalkışırsa Demokratlar seçime girmeme, hatta Meclis’ten çekilme kararı verebilir 

deniyordu. 

Meclis’e sunulan seçim kanunu tasarısı, temel ilkelerde oldukça demokratikti. 

Gizli oy-açık tasnif ve adli teminat altında yapılmasını öngören usul yer alıyordu. Seçim 

kurulları başkanlığında hakimler görev yaparken, seçimleri yönetecek bağımsız bir 

müessese olan Yüksek Seçim Kurulu’nun kurulması tasarıda yer alıyordu. Ayrıca seçim 

sonunda doğacak anlaşmazlıkların çözüm mercii ise mahkemelerdi. Kısaca bu son tasarı 

seçim sisteminde bir değişiklik getirmezken seçim yönetimi ile ilgili ilk kez getirilen 

yenilikler 1950 seçimlerinde uygulanacaktı. 

Tasarı üzerinde  yapılan tartışmalarda ufak tefek anlaşmazlıklar yanında CHP 

ve DP oyları ile 16 Şubat 1950 tarihinde 5545 sayılı kanun  ile tasarı yürürlüğe girdi.Bu, 

DP’nin tam bir seçim devresi sonunda ulaşabildiği bir netice veya CHP’nin demokratik 

hayatta muhalefetin baskılarına tam bir seçim devresi sonunda boyun eğişiydi. 

Artık geriye sadece seçim gününün tespiti kaldı.14 Mayıs 1950 olarak tespit 

edilen seçim gününden sonra, bütün partiler seçim kampanyalarını başlatmış oldular. 24 

Mart günü Meclis ,aldığı bir kararla kendi kendini feshetmiş oldu. Artık  bütün gözler 

seçim meydanlarına dikildi. Çünkü Cumhuriyet  tarihinde ilk ciddi demokrasi imtihanı 

verilecekti.436 

CHP’den istifalar başladı. Ali Fuat Cebesoy ,Refet Bele, S. Hayri Ürgüplü, 

Sinan Paşa (Tekelioğlu) bunlara örnek verilebilir. Ali Fuat Cebesoy , DP’ye geçti.437 

İnönü partiler üstü konumunu  bir kenara bırakarak mart sonunda propaganda gezilerine 

başladı.438  

14 Mayıs 1950‘de yapılan seçimde, DP 7.996.091 oyun  4.242.831’ini 

(%53,59) alarak Meclis’e girdi. CHP %39,98 (3.165.096) oy oranında kaldı. Millet 

Partisi ise %3,03 oranında oy aldı. DP 408 vekil,CHP 69 ,MP 1, bağımsızlar da 9 

vekillik kazandı. Oy oranına göre ortaya çıkan milletvekili farklı seçim sisteminde 

uygulama çoğunluk usulüydü ve bunu isteyen CHP olmuştu.Hasan Saka’nın buna karşı 

olduğunu daha önce belirtmiştik.439  

                                                 
436 Yeşil ,age s. 126-129. 
437 Us,age., s. 515. 
438 Cumhuriyet Gazetesi, 31 Mart 1950. 
439 Sonuçlar için bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 26 Mayıs 1950 . 
* Bu dönemle ilgili bazı anılar ekler bölümünde alınmıştır. 
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Hasan Saka 1950’de Meclis’e giren 69 milletvekili arasında yer aldı. Ancak 

1954’teki seçimlerde Meclis’e giremedi. 1954-60 arasında sık sık Trabzon’a gidip 

geldi.Bu ziyaretlerinde gençlerle sürekli sohbet ederdi.* 

             5.9.Hasan Saka’nın Ardından Basında Çıkan Haber ve Yorumlar 

 İstanbul Postası-3 Ağustos 1960 

Hasan Saka’nın Siyasi ve İlmi Şahsiyetleri 

Merhum Hasan Saka’nın siyasi hayatından bahsedildiği zaman ilk hatıra gelen 

mevzu,Lozan Konferansıdır. Hasan Saka’nın Ticaret Vekilliği zamanında yaptığı 

reform hareketlerini birçoklarımız unutmuştur…bu reform hareketlerini şu suretle bir 

tasnife tabi tutabiliriz. 

Hasan Saka, 1927 senesinde ilk defa olarak bölge ticaret müdürlükleri ve deniz 

ticaret müdürlükleri teşkilatını kurmuştur. O zamana kadar Ticaret Vekaletinin yurt 

içinde teşkilatı mevcut değildi.Bu teşkilat sayesinde şirketlerin mahalli ticaret 

müdürlüklerinde işlerini görmeleri,tescil muamelesini yapması kabil olmuş,Ticaret 

Vekaleti piyasa ile daha yakından temas etmek imkanlarını elde etmiştir. 

Hasan Saka’nın zamanına kadar, deniz yolları Milli Müdafaa Vekaletine 

bağlıydı.Bu teşekkülde, Ticaret Vekaletine ayrı bir bütçe ile bağlanmıştır. 

Hasan Saka zamanında milli sigortacılığın temelleri atılmıştır.Anadolu Sigorta 

Şirketi o zamanın sigorta reformlarına bir misal teşkil eder.Bu devrede yabancı ve yerli 

sigorta şirketleri kanunu çerçevesi içinde mürakabeye tabi olmuştur. 

Balkan Konferansının başkanı olan Saka,Yunan tütüncüleriyle birlik kurmak için 

büyük gayretler sarfetmişti.Eğer 2.Dünya Harbi çıkmasaydı her iki memleket arasında 

Tütüncüler Birliği de tahakkuk edecekti.Muhtelif konferanslarda memleketimizi temsil 

eden Hasan Saka,her yerde sempatik tavırları ile kendini sevdirmişti.Açık konuşması ile 

tanınan,Mülkiye Mektebindeki iktisat hocalığı unutulmayan bu devlet adamı aynı 

zamanda bir ilim adamıydı. Seçim bölgesinde rey almak için olmayacak işleri vaat 

etmez,olacak işleri söyler, bu suretle siyasi hayatında demagojiden nefret eden bir 

insandı.Ölümü memleket için bir ziyandır.Fakat karakteri numune olabilecek bir devlet 

adamı tipiydi.Cenabıhak yakınlarına başsağlığı ve sabır,büyük ölüye de rahmetini 

versin. 
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Halk-29 Temmuz 1960,yıl 5, sayı 1233 

… Hasan Saka,bir müddetten beri müptela olduğu menbus olduğu hastalıktan 

kurtulamıyarak,dün gece ebediyen hayata gözlerini yumdu…bu acı haber bütün 

Trabzonluları derin bir teessüre gark etmiştir.Ömrünün uzun yıllarını Türk 

Parlamentosunda,Türk milletinin yüksek menfaatlarının korunmasına hasretmiş ve 

Türkiye’nin sayılı siyasi simaları arasına katılmış,ilim,irfan,fazilet,dürüstlüğü ve 

çalışkanlığı ile bütün Türk milletine kendini sevdirmiş ve bilhassa arkadaşları arasında 

ayaklı kütüphane olarak tanınmış olan Saka’nın ölümü memleket için büyük bir kayıp 

teşkil etmektedir. 

Merhumun Hal Tercümesi 

Merhum Hasan Saka(Sakaoğulları) 1885 yılında Trabzon’un 

Pazarkapu(Hocahalil) mahallesinde doğmuştur.Trabzonlu Hafız Yunus Efendi’nin 

oğludur.Trabzon Askeri Rüştiyesiyle Mülkiye İdadisini birincilikle bitirdikten sonra 

Siyasal Bilgiler Okuluna(Mülkiye) girmiş ve 1908 inkılabından sonra bu mektebi 

bitirerek Paris’te Siyasi İlimler Mektebi’nde iktisat ve maliye tahsil etmiştir.Avrupadan 

döndükten sonra mülkiyede iktisat ve maliye dersleri okutmuştur… 

İstiklal Harbi’nin sona ermesinde İsmet İnönü’nün başkanlığında Lozan’a giden 

heyette murahhas bulunmak gibi tarihi bir mazhariyet kazanmıştır.Ticaret ve Maliye 

Bakanlığında bulunduktan sonra bakanlıktan çekilen Saka,BMM.Reisvekilliğine 

seçilmiş ve iki devre bu vazifede bulunmuştu.Aynı yıllarda Ankara Hukuk Fakültesi ile 

Siysal Bilgiler Okulunda profesörlük etmişti.Muhtelif kongre ve konferanslarda 

Türkiye’yi temsil etmiş olan bay  Hasan Saka,Balkan Dostluk Cemiyeti Reisliği ve 

1934’te İstanbul’da toplanan parlamento konferansında da reislik etmiştir.CHP Meclis 

Grubu Reisvekili iken Recep Peker Hükümetinde dışişleri bakanı olarak San 

Francisco’ya Türk murahhas heyeti reisi olarak gönderilmiştir…10.9.1947’de başbakan 

olan merhum bu görevi iki yıl sürdürmüştür. 

Merhum evli ve iki çocuk babasıdır.Halen İstanbul’da Ada’da ikamet 

etmekteydi. 
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Gece Postası-30 Temmuz 1960,yıl 20, sayı7283 

Eski başbakanlardan Hasan Saka’nın vefatı büyük teessür 

uyandırmıştır.Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Şişli camiinden kaldırılarak bedi 

istirahatgahına tevdi olunmuştur. 

Yeni Sabah-31 Temmuz 1960,yıl 23, sayı7681 

Hasan Saka Dün Toprağa Verildi 

Cenaze askeri merasimle kaldırıldı.Törene İnönü de eşi ile birlikte katıldı. 

Eski başvekillerden Hasan Saka’nın cenazesi dün Ayazpaşadaki evinden 

alınarak Şişli camiinde kılınan öğle namazını müteakip askeri törenle Zincirlikuyu 

Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilmiştir. 

Bu münasebetle yapılan büyük cenaze töreninde askeri ve mülki erkan,İstanbul 

Valisi,CHP Genel Başkanı,eski vekiller,talebe teşekkülleri temsilcileri hazır 

bulunmuştur. 

Cenazeye Başvekalet,siyasi partiler,muhtelif teşekküller,hususi müesseseler ve 

tanınmış aileler tarafından ayrıca birçok çelenk gönderilmiştir.Cenazeye İsmet İnönü eşi 

Mevhibe Hanımla iştirak etmiştir. 

…Alınan cenaze bir top arabasına konmuştur.Bu sırada deniz,kara,hava ve 

jandarma kuvvetlerini temsilen birer ihtiram kıtası ve bir polis müfrezesi de cenaze 

törenine katılmıştır. 

İki bandonun refakatinde Mecidiyeköy’e kadar top arabasında gatirilen 

cenaze,burada bir cenaze arabasına konmuş ve kafile cenazeyi arabalarla takip 

etmiştir.Kortejin önünde Vali Refik Tulga,yanında CHP Genel Başkanı İsmet 

İnönü,CHP’nin son kabinesinin başvekili Şemsettin Günaltay ve Chp Genel Sekreteri 

Kasım Gülek yürümüştür. 

İsmet İnönü cenazeyi eşi ile birlikte otomobilden mezarlığa kadar takip 

etmiştir.Definden sonra  İnönü eşile birlikte Kireçburnu’na gitmiş ve öğle yemeğini 

burada yemiştir.İsmet İnönü,Saka’nın ölümü karşısında duygularını öğrenmek isteyen 

gazetecilere sadece : “Çok üzüldüm,çok müteessirim” demiştir. 
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Tercüman - 30 Temmuz 1960, yıl:6,sayı:1847 

Hasan Saka Vefat Etti 

.....uzun zamandır müptela olduğu hastalıktan kurtulamayarak dün sabah 

Ayazpaşa’daki evinde vefat etti.(kısa bir özgeçmiş verilmiş.) 

Ankara Telgraf – 30 Temmuz 1960,sayı:2831  

Hasan Saka Vefat Etti 

Haber alındığına göre CHP devrinin eski bakanlarından olup uzun yıllar 

başbakanlık yapmış bulunan Hasan Saka bu sabah Gümüşsuyu’ndaki evinde vefat 

etmiştir…Cenazesi yarın öğle namazını müteakip Şişli Camiinden törenle kaldırılarak 

ebedi istirahatgahına tevdi olunacaktır. 

(kısa bir özgeçmiş verilmiş.) 

Milliyet - 30 Temmuz 1960 yıl:11 Sayı:3657 

Hasan Saka Vefat Etti 

…Trabzon’da doğan ve yüksek tahsilini Avrupa’da yapan Hasan Saka,CHP 

iktidarı zamanında 9 defa bakanlık,2 defa başbakanlık yapmış,Meclis grup reisliğinde 

de bulunmuştur.Hasan Saka’nın cenazesi Şişli Camiinden kaldırılarak Asri Mezarlığa 

defnedilecektir. 

Milliyet – 31 Temmuz 1960,yıl:11,sayı:3658 

Hasan Saka’nın Dün Cenazesi Kaldırıldı 

(ilk üç paragraf cenazesinin taşınmasıyla ilgili.4. sü çelenklerle,5.si ise defin 

işlemiyle ilgili) 
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SONUÇ 

Son iki yüzyılın en önemli olaylarından biri Osmanlı Devleti’nin, tabiri caizse 

birçok çocuk bırakarak ölmesi olmuştur.Bunlardan bağımsızlık yolunu seçen Türkiye 

Cumhuriyet’ini kuranlar,Osmanlının yüzünü batıya çevirme politikası sonucu batıda 

eğitim öğretim görenler oldu.Türkiye’nin kurucuları elbetteki sadece bu insanlar 

değildi. İlk Meclis’e bakıldığında sadece fotoğraflardan bile bu anlaşılabilir.Ancak Milli 

Mücadele’nin bitimiyle birlikte M. Kemal fikriyatı ve bu çerçevede Meclis’te de bir 

tasfiye görülür. Bu tasfiyeden etkilenmeyen belli bir kesimde az önce bahsettiğimiz 

Avrupa’da eğitim görmüş ve devrimleri benimsemiş veya benimseyebilecek,kişilerdi. 

Hasan Hüsnü SAKA da II.Meşrutiyet devrinde Avrupa’ya tahsil için gönderilen öğrenci 

kafilesi içinde yer aldı ve Trabzon Mebusu olarak son Meclis-i Mebusan’a girdi.Burada 

tuttuğu orta yol,aşırı guruplardan uzak durması Ankara’daki kurucu Meclis’e de 

Trabzon mebusu olarak girmesine katkı sağladı. 

          Milli Mücadele yıllarında  Maliye Vekaleti’nin kendine emanet edilmiş olması 

aldığı eğitimle,kültürle ve M.Kemal yakınlığıyla açıklanabilir.Zaman zaman çağdaşları 

tarafından “evet efendimci” olarak eleştirilen Hasan Saka’yı ayırt eden özelliklerden  

biridir aslında onun görev adamı olması .Onun bu yönünü gösteren önemli olaylardan biri 

de Lozan Konferansı’na M.Kemal tarafından “mali konularda uzman gerekir” sebebiyle 

delege tayin edilmesi olmuştur.Lozan’da Türk tarafını en fazla zorlayan konulardan 

başında mali konuların geliyor olması hatırlandığında bu göreve Hasan Saka’nın dahil 

edilmesi daha sağlıklı değerlendirilebilir.Ancak devir Tek Adam devridir ve Lozan 

Konferansı bir ismin daha parlamasına sebep olmuştur ki o kişi M.Kemal devrinde 

defalarca kabine kuracak M.Kemal’in vefatından sonra da Milli Şef unvanını alacak olan 

İsmet(İnönü) Paşa’dır. 

   Saka’nın kişiliğini ve devlet adamlığını anlayabilmek için M.Kemal’in ve İsmet 

Paşa’nın yönetim anlayışlarını da iyi bilmek ve analiz etmiş olmak gerekir. Çünkü Hasan 

Saka hem Atatürk devrinde hem de İnönü devrinde görevler almıştır. M.Kemal devrinde 

bazı insanları yönetimden ve ülkeden uzaklaştırırken, İsmet İnönü’nün reis-i cumhurluğu 

döneminde uzaklaştırılan insanlar ya da küstürülen insanları kazanma yoluna gitti.İsmet 

İnönü’nün en önemli yönlerinin başında çevresindekileri idare etme sanatı ve duruma göre 

adam seçme becerisidir. Ancak M.Kemal’de olan keskin deha, etkileyicilik ve politik ileri 

görüşlülüğün İnönü’de olduğunu söylemek zor olur. Bunun  en önemli kanıtıysa CHP 
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kurmaylarının ve İnönü’nün, iktidarı DP’ye kaptıran seçim sistemini kendilerinin 

istemesidir. 

Saka, İş Bankasının kuruluşunda rol almış, İzmir İktisat Kongresine önemli katkılar 

sağlamış ancak 30’lu yıllarda Meclis Başkan vekilliği görevi ile yetinmiştir. Lozan’a 

katılmış bir delege olarak Saka ne İnönü gibi hızlı bir yükseliş ne de Rıza Nur gibi bir 

siliniş devresi yaşadı. Görevi neyse ve kendisine ne teklif edilmişse onu yapmakla yetindi. 

           Hasan Saka çizdiğimiz görev adamı portresi çerçevesinde verilen görevleri 

yapmaya devam eder. İş Bankası’nın kuruluşunda etkin rol oynar, İnönü Hükümetleri’nde 

çeşitli bakanlıklar yapar, aynı zamanda üniversitede hocalığa devam eder. Hasan Saka’nın 

iş ciddiyetine dair zaten örnekler verilmişti. Bundan da olay Atatürk’ün ölümü bile olsa 

Saka’nın önce işe önem veren bir insan olduğunu anlarız. 

             Hasan Saka ilerleyen yıllar boyunca hırslı bir insan profili yerine mutedil bir 

görev adamlığı profili çizdi. Bu özelliği onun hem silik bir politikacı ve hem de muhtelif 

zamanlarda, “aranan adam” olarak değerlendirilmesine yol açtı.Bu aynı zamanda Hasan 

Saka’nın karakterinin bir sonucuydu ve tercihiydi.Biz ise burada bu tercihi sorgulamak 

yerine tercihin sonuçları üzerine bir değerlendirme yapma arzusundayız. Saka’yı 

değerlendirirken devrinde baskın kişilerin Atatürk ve İnönü olduğu da unutulmamalı. 

            Saka ilerleyen yaşına rağmen Saraçoğlu ve Peker kabinesinde Dışişleri Bakanlığı 

yaptı ki II.Dünya Savaşı yüzünden bu bakanlık başbakanlık kadar önemliydi. Saka ve 

CHP Hükümeti, ülkenin menfaatini Amerika merkezli BM oluşumunda gördüler ve San 

Francisco Konferansı’nda BM Anayasası’na imza atıldı. 

             Artan demokrasi talepleri üzerine CHP’nin koltuğunu sallarken İnönü çareyi 

kabine kurma görevini Saka’ya vermekte buldu.Marshall Yardımları’nın başlamış olması 

da Saka’nın tercih edilmesinde etkili oldu.Demokrasiye geçiş sürecinde Saka 

Hükümetlerinin izlediği izlediği uzlaşmacı ve nazik tutumun takdir edilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. 

             Saka’nın, babasından (Hafız Yusuf Efendi) sağlam bir din bilgisi ve kültürü almış 

olması da kayda değer özelliklerinden biridir. Açık sözlülüğü, kitap okumaya düşkünlüğü, 



 103

yönetim kademelerinde gençlere görev verişi, onca Trabzon sevgisine rağmen yönetimde 

ve hizmette merkeziyetçiliği, eğitimciliği ilk anda akla gelen diğer özellikleridir.Bu 

özellikleri yüzündendir ki Osmanlıdan bir cumhuriyetin doğuşuna, M.Kemal devrine, tek 

parti döneminden çok partili sürece geçişe hem tanıklık etti hem de bu olaylarda bizzat rol 

oynadı.1954’e kadar milletvekilliği yaparak zoru başardı. Bunlara rağmen basında hiçbir 

zaman çığırtkan politikacılar kadar yer almadı. Çünkü Saka’nın demeçleri incelendiğinde 

halkı galeyana getirecek bir üslubun olmadığı, tam tersine az-öz-net bir tarzının olduğu 

görülür ki bu Türkiye’de bir siyasetçinin unutulması ve ciddiye alınmaması için yeterli bir 

sebeptir.Bu yüzdendir ki onun yardımcılığını yapan F.Ahmet Barutçu bile ondan daha 

fazla bilinir. Çünkü Barutçu’nun hitabeti kuvvetliydi.Yine aynı sebeplerden  Peker, 

Saraçoğlu, Günaltay isimleri daha çok bilinirken Saka adı pek anılmaz. 

                Hasan Saka’nın adının pek fazla anılmaması, maalesef yaşadığı devirle sınırlı 

kalmamış, günümüzde de başta Trabzon olmak kamuoyu olmak üzere ülkede ihmal edilen 

şahsiyetlerden biri olmuştur. 

                Yapılan onca görev her politikacıya nasip olabilecek şeyler değil. Saka’nın 

sadece içinde bulunduğu olaylar hakkında bile ne kadar yorum yapıldığını düşünmek 

cumhuriyet tarihinde Saka faktörünü anlamaya yardım edecek önemli bir husus. 

                Bütün bunlardan sonra Hasan Saka ilgili bir eksik nokta kalıyor:Saka anılarını 

herhangi bir şekilde kaleme almış mıydı? Bu soruya mevcut bilgiler ışığında olumlu  

cevap vermek maalesef çok zor.Ancak bunun olmasını ümit ediyoruz.Bu olmadığı 

takdirde yapılan yorumların hepsinin bir ayağı eksik kalacak ve tam sağlıklı bir Hasan 

Saka değerlendirmesi yapılamayacaktır. 
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                                                            EKLER 

EK-1 

HASAN SAKA KİMDİR? 

( TBMM’deki sicil dosyasından kendi anlatımıyla) 

 1301 ( 1885 miladi ) tarihinde Trabzon’da tevellüt ettim. Elyevm ikametgahım 

yine Trabzon’dadır. Memleketim orasıdır. Rüştiye ve İdadiye tahsillerini Trabzon’da 

ikmal ettikten sonra 1321 tarihinde müsabaka ile Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’ye girdim. 

İlan-ı Hürriyet senesi mezkur mektepten neşet ettim. Bir sene sonra Maarif Nezareti 

tarafından ikmal-ı tahsil için bilmüsabaka kazanarak Paris’e gönderildim. Paris’te 

Ulum-ı Siyasiye Mektebi’nden 1328 senesi diploma alarak İstanbul’a avdet ve ilk 

memuriyet olarak Mekteb-i Mülkiye’ye Ulum-ı İktisadiye Muallim Mavini tayin 

edildim. Bu mektebin iktisat ve isaiyat muallimlikleriyle birlikte Divan-ı Muhasebat’ta 

mümeyyiz olarak ifa-i vazife ettim. Bir aralık Maliye Nezareti Varidat Müdüriyeti 

Umumiyesi’nde mümeyyiz olarak çalıştım. Oradan Darülfünun Hukuk Fakültesi 

Muallimliğine geçtim. Bir sene kadar Hukuk Fakültesi’nde ifa-i hizmetten sonra Ticaret 

ve Ziraat Nezareti’nde Umur-u İktisadiye Müdüriyetine tayin olundum. 1335 senesinde  

İaşe Nezareti teşekkül ettiği zaman Heyet-i Teftişiye Müdüriyetine nakli memuriyet 

ettim. 3 ay devam eden bu memuriyetten sonra istifa ettim. Mekteb-i Mülkiye’deki 

iktisat muallimliğim devam ediyordu. Yine o sıralarda mütarekeyi müteakip ilk teşekkül 

eden İstanbul Meclis’ine Trabzon Mebusu olarak iltihak ettim. O vakitten beri Trabzon 

Mebusu olarak BMM azası meyanında bulunuyorum. Hayat-ı resmiyem münhasıran 

bundan ibarettir.  

 

23 Teşrin-i Sani 1399 ( Kasım 1923)   Trabzon Mebusu ve İktisat Vekili   

        Hasan Hüsnü 
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EK-2 

1.1.1338 

2.-Lozan Konferansı hakkında Ankara’ya avdet etmiş bulunan konferans 

azasından Trabzon Mebusu Hasan Beyin izahatı. 

REİS-Hasan Bey izahata başlayacaktır efendim. 

YASİN BEY(Gaziantep)-Paşa Hazretleri,Hasan Beyi dinlemeden evvel 

mademki hükümet Hasan Bey’i dinlemiş ,Rauf Beyin beyanatında celse-i hafiyeye 

esbap olarak,beyanatında izah buyurdular,tabii hükümet buna bir karar vermiştir.Buna 

lütfen beyan buyursunlar.(Şiddetli gürültüler) 

HASAN BEY(Trabzon)-Efendim,bendenizin müzakere esnasında buraya kadar 

esbab-ı seyahatim,muhabere ile konferansta cereyan eden müzakeratın netayici 

hakkında heyet-i celilenize ve hükümete kafi derecede arz-ı malumat edilmekle 

beraber,bütün,heyet-i umumiyesinin tamamen ifade edilemediği cereyan eden 

muhaberattan anlaşılmıştır.Bir safhai müzakerattan sonra meselelerin aldığı şekil 

hakkında şifahen Heyet-i aliyenize arz-ı malumat etmek ve müdavele-i efkar etmek ve 

hükümetin noktainazarını yakından ve etraflıca dinlemek,daha vasi malumat ile hem 

oradaki vaziyeti buraya nakletmek ve hem buranın son noktainazarlarını konferansa 

götürebilmek üzere seyahat lüzumu hasıl oldu.İstizan ettik,gelen muvafakat cevabı 

üzerine buraya hareket ettim. 

Başlıca izahatım Sulh Konferansında cereyan eden müzakeratın heyet-i 

umumiyesi nedir?Ve ne safhaya girmiştir?Bunu kısaca ifade etmekten ibaret olacak. 

Heyet-i celileye elbette şimdiye kadar malum olmuştur ki,konferans tarihi 

mukanneninden bir hafta sonra ancak müzakere küşat edilebilmiştir.Bu teahhürün 

esbabı hakikiyesini heyet-i celilenize arz etmek belki faydalıdır.Bu teahhür münhasıran 

İngiltere’nin konferansa nasıl bir mesai ve nasıl bir ittihadı mesai temin edeceklerine 

dair Düvel-i İtilafiyeden Fransa ve İtalya’yı kendi noktainazarına takarrübünü temin 

maksadiyle yaptığı teşebbüsat-ı siyasiyenin henüz neticelenmemiş olmasından münbais 

bir teahhürdür.İngiltere Hariciye Nazırı Lord Gürzon Konferansa gelip müzakereye 

devam edebilmek için evvel beevvel Türkiye sulh meselesinin hutut-ı esasiyesi üzerinde 

Fransa ve İtalya ile bir itilaf noktainazarını temin etmek maksadını, lüzumlu görmüş ve 

bunu istihsal etmezden evvel sulh konferansına gelmemek arzusuna izhar etmiştir.Bu 

suretle yaptığı teşebbüsat-ı siyasiye konferansın bir hafta tehirini badi oldu.Filhakika 
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İngiltere bu arzu ettiği,iştiraki mesaiyi temin etmiş olduğu sulh müzakeratının muhtelif 

safahatında tamamen tebarüz etti.Şu halde Düvel-i Mütelife hemen bütün mesailde 

müttehit bir cephe ile hareket etmektedir.Konferansın resmi küşadından sonra ilk 

celseleri sulh müzakeratının tarzı cereyanına,faaliyetin tarzı tertibine vesair programa 

taallük eden mesail idi.Başlıca mesail üç kısma ayrılırdı.Birisi mesail-i arziye,diğeri 

mesail-i maliye ve iktisadiye,hukukiye,diğeri de ecnebilerin memleketimizdeki 

vaziyetine müteallik akalliyetler mesaili ve hususatı saire olmak üzere,konferansın 

mesaisi bu suretle üç kısma tefrik edildi.Evvela mesail-i arziye ile iştigale 

başlandı.Mesail-i arziye komisyonunun Riyasetini Lord Gürzon deruhde etmiş 

bulunuyordu.Mesail-i maliye ve iktisat komisyonunun Riyasetini Fransa delegelerinden 

Mösyö Perer isminde birisi  deruhde etmişti.Akalliyetler ve ecnebilerin ve ecanibin 

memleketimizdeki vaziyetleriyle buna mümasil meselelere ait komisyon riyasetini de 

İtalyan delegelerinden mösyö Garoni’ye tevdi edildi.Bu komisyonlar halli ile meşgul 

olacakları mesailin hutut-ı esasiyesi üzerinde umumi efkar ve mütalaat mübadelesinden 

sonra mesail-i muhtelifenin teferruatının halli için muhtelif  tali komisyonlara 

ayrıldı.Yalnız arazi komisyonu bütün mesaili arasıra hususi tali komisyonlara tevdi 

etmek suretiyle hepsini de doğrudan doğruya umumi komisyon üzerinde müzakere ve 

çıkarmak tarikini iltizam etti.Diğer iki komisyon tali komisyonlara tefrik edildi.Mesail-i 

maliye dört komisyona ve bir de buna müteferri olmak üzere sıhhıye komisyonu vücuda 

getirildi.Ekalliyetler,Reji,Capituler,(Jüstice) dedikleri doğrudan doğruya adli mesail ile 

meşgul bir komisyon,sonr(Minorite) mübadele-i ahali mesaili ile uğraşan ayrı bir 

komisyon teşkil edildi.Mali mesailde ecanibin kendilerine taalluk eden mesaili 

müzakere etmek üzere ayrıca bir komisyon daha vücuda getirildi. 

Birinci arazi komisyonu ilk defa Lord Gürzon’un riyaseti altında faaliyete 

başladı.Trakya hudutlarıyla faaliyete başladı.Bunlara dair heyet-i hükümetin vasıl olan 

malumata,dair heyet-i celilenizi haberdar ettiğinizi zannediyordum.Garbi Trakya 

hudutları müzakere edildiği zaman bizim matalibimiz Misak-ı Millimizdeki esasata 

istinat ederek müdellel,şifahen,tahriren proje halinde muhtelif eşkal ile kendilerine izah 

ettik ve müdavele edildi.Şunu arz etmek isterim ki;bugün konferansın netice-i mesaisi 

hakkında önümüzde suret-i katiyede halledilmiş müsbet bir netice henüz görmüyoruz 

gibi;bundan başka bir netice çıkarmak doğru değildir.Bunlar intihap edilen ve takip 

edilen mesailin tarz-mesaisi neticesi olmuştur.İhtiyar edilen tarz-ı hareket şu 



 119

olmuştur.Gerek onlarca ve gerek bizim de noktainazarımıza tevfikan her meseleyi 

ibtidaen müzakere edildikten sonra suret-i katiyede halledip imza ettikten sonra diğer 

mesaile geçmek tariki değil,bilakis her mesele hakkında tarafeynin fikirleri ve 

noktainazarları nedir?Netice nerelere varılmak mümkündür?Bunlar uzun uzadıya 

müzakere edildikten sonra o netice üzerinden bir şey istihsal edilirse o cihet bırakılıp 

diğer mesaile geçilir ve şimdiye kadar aynı tarz mesai üzerinden yürüyerek hemen 

diyebilirim ki,mesail-i umumiye sulhiyeye tamamen temas edilmiştir.Şu halde neticede 

bütün mesail konuşulup müzakere edildikten sonra ve tarafeynin varabileceği vaziyet ne 

olabildiği suret-i katiyede taayyün ettikten sonra hayat-i umumiyesi bir sulh projesi 

halinde meydana gelecektir.İhtimal ki zannedildiğine göre bu netice de bütün mesaili 

ihtiva etmek üzere bir umumi sulh projesi teklifi karşısında kalmak ihtimali de 

vardır.Binaenaleyh suret-i katiyede kesilmiş,atılmış hiçbir mesele yoktur. 

Garbi Trakya hududu:Alelumum Trakya hududu meselesi şu suretle hulasa 

edilebilir.Müttefikler ve alakadarlar bizim hududumuzun suret-i katiyede sarih 

olmasını,Edirne’nin istasyonun olmak üzere Karaağaç’ın yerine Edirne’ye daha karip 

bir yerde istasyon yapılacak kadar bir yerin kalması müttefikler tarafından 20-30 

kilometre mesafe dahilinde bir noktanın…gayrı askeri bir hale vazedilmesi ve 

şimendifer hattının bütün memleketler arasında seyyanen tesir edecek tarzda idare altına 

alınarak bir komisyon tarafından idare edilmesi ve bilhassa Bulgaristan’a verilmesi 

istenilen mahreç meselesi dolayısıyla bilhassa bu hattın serbestiyeti cihetine 

varılmıştır.Bizim metalibimiz 1915’te Harb-ı Umumi içinde Bulgarlara verdiğimiz ve 

fakat Meclis-i Millinin kabul ve tasdik etmediği araziyi dahi ihitiva edecek hududu 

istiyoruz.Bunun öte tarafında,Garbi Trakya  içinde Misak-i Millimizde mevzubahis olan 

(Plebisit) bu metalipten vazgeçmiş değiliz.Plebisitten noktainazarımız,ora halkının 

ekseriyet-i arasını izhar ederek bize ilhaklarını temin değil,bilakis arzu  ettikleri şekli 

idareye müstakillen malik olmaları noktainazarında olduğumuzu söylemek mecburiyeti 

karşısında bulunduk.Eğer bu mesele hakkında ihtisasatı arz etmek lazım gelirse Garbi 

Trakya’nın Plebisit  şeklinde bir reyi am ile suret-i katiyede hallinde büyük müşkilata 

maruz kaldığı ve bunu bilhassa Balkan Devletlerinden bazıları suret-i katiyede Düvel-i 

İtilafiye’ye iştirak ederek reddetmek tarikini ihtiyar ediyorlar.Bilhassa Sırplar 

hududumuzun Garbi Trakya’nın o bir tarafına ayak atmak,Türkler için amal-i 

milliyenin…ekseriyeti ahali dolayısıyla Makedonyalara kadar en koyu ve gayri 
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muayyen sahaya kadar nüfuzu manasını tazammum eder ki bunu Sırbistan katiyen 

tecviz edemez.Bilhassa Trakya’nın muhtariyet şeklinde bir şekil mahsus ile idaresine 

bilhassa muhalefet eden yine Sırplardır.Çünkü Sırpların noktainazarı buranın muhtariyet 

veyahut şu ve bu şekilde Yunanistan’dan ayrılması günün birinde bilahare Bulgarlara 

geçmesi manasını tazammum edecek manasındadır.Halbuki bu şekilde veyahut diğer bir 

şekilde büyümesi Sırpların kabul edemeyeceği bir şekildir.Binaenaleyh biz 

noktainazarımızı gayet açık bir şekilde söylüyoruz.Buraların Yunan elinde kalması 

bizim noktainazarımızdan Bulgarların eline geçmesi demektir.Çünkü Bulgarlara 

gitmesini istemeyiz.Arazi komisyonu bu meseleyi bu şekilde bıraktıktan sonra temas 

ettiği ikinci mesele,henüz suret-i katiyede bitmeyen boğazlar meselesi 

olmuştur.Boğazlar meselesi Rusların davet ve iştirakı ile birçok gürültülü 

celselere,heyecanlı dakikalara zemin olduktan sonra nihayet bizim Misak-ı Milli’nin 

müsaade ettiği şekli de boğazlarda şimdiye kadar tarihen mevcut olan usulün 

tebeddülüne biz de binetice muvafakat ettik.Boğazların şimdiye kadar mevcut olan şekli 

,daima kapalı bulunmasını,Türklere ait bulunması ve tahkim edilmesi ve herhangi 

memlekete ait olursa olsun sefain-i harbiyenin müruruna müsaade edilmemesi,sefain-i 

ticariye için dahi muayyen hususat ve tahdidat ve şeriat ile mürura müsaade ettik.Bu da 

şekle tabidir dedik.Bu şekil boğazlar meselesine müteallik mukavelat-ı 

düveliyenin,beyneldüveliyenin bir müşküldür.Biz Misak-ı Milli ile boğazlar,bütün 

dünyanın münakalat-ı ticariyesini alakadar mahiyette olmak itibariyle buranın 

münakalat-ı ticariyeye küşade bulundurmak teahhüdünü zaten Misak-ı Milliye ile ilan 

etmiş oluyoruz.Binaenaleyh eski usulün vazını esas itibariyle kabul ettiğimiz için buna 

dair olan bir şekle bir itirazım yoktur.Çünkü kabul etmiştik.Bu serbesti mürur sefain-i 

ticcariyeye münhasır değil,aynı zamanda memleketlerin icabı halinde sefain-i 

harbiyenin dahi boğazlardan mürurunu tazammum 

etmektir.Boğazlar;Çanakkale,Karadeniz boğazıyla,Marmara denizini ihtiva eden bir 

mefhum telakki edilir.Varılan neticeyi hulasa etmek lazım gelirse Çanakkale Boğazı ile 

Gelibolu tarafında muayyen bir huduttan başlayarak,bu hudutlar da militarize 

olacaktır,gayrı askeri bir vaziyette sabit,tahkimat topçu tabiyesi vesaire bulunmayacak 

ve tuz komisyonu gibi –mahiyeti tamamen değilse de-bir komisyon bulunacak.Bu 

komisyon boğazlardan serbesti mürur kaidesinin tatbikine nazaret edecek mahdut 

miktarda geçebilecek olan donanmanın mürakabesini yapacak. 
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HACI ŞÜKRÜ BEY(Diyarıbekir)-Kontrol yok… 

HASAN BEY(Devamla)-Hayır yok,sefain-i ticariye üzerinde mürakabe 

yapmak,boğazlar üzerinde beher sefainin tanzimi,fenerler,şamandıralar gibi cer ve 

kılavuzluk gibi mesaili de halletmek gibi bir takım vezaif-i taliye de verilmek 

isteniyor.Hatta gayrı askeri mantıkta,gayrı askeriliği mutazammın ahvalin icra edilip 

edilmediğini murakabe etmek salahiyetini vermek istediler.Fakat her hangi bir fikri 

mürakabeye murahhaslarımız yanaşmadıklarından,her nasılsa son zamanlarda gayri 

askeri mıntıkada asker bulundurulmaması esasen teklifattan idi,fakat Gelibolu gibi 

ceziresinde ve civarında takriben 4000 jandarma bulunabilmesine müsaade 

etmişlerdir.İstanbul’da ,12 bin miktarında yani takriben bir kolordu kuvvetinde gayrı 

mahdut esliha ile mücehhez bir kuvve-i askeriyemizin bulunmasını yine komisyon 

mesailinin vardırdığı neticelerden birisidir.Serbesti-i mürur,sefain-i harbiye hakkında 

mutlak değildir.Kabul edilen kaide her memleketin boğazlardan geçirebileceği sefain-i 

harbiyenin hadd-ı azamisi Karadeniz’de en büyük filo,kuvve-i bahriyeye malik olan 

devletin kuvve-i bahriyesinin fevkinde olmayacaktır.Yani her devlet aynı miktar 

geçirmek salahiyetini alıyor.Yani üç memleket münferiden geçirilebiliyor. 

HACI ŞÜKRÜ BEY(Diyarıbekir)-Her birerleri ayrı mı geçirecek? 

HASAN BEY(Devamla)-Evet,şayet hiçbir donanma Karadeniz’de olmasa 

sefain-i ticariyelerinin muhafazası için on bin tonu tecavüz etmemek üzere üç sefine 

bulundurmak salahiyetini muhafaza ediyorlar.Bizim bahri mütehassıslarımızın verdiği 

malumata göre on bin tonu tecavüz etmemek üzere bulunacak olan üç geminin hakiki 

bir sefine-i harbiye olmaktan ziyade bir muhafaza,bir destrovatör gibi bir şey olacaktır 

diyorlar.Şu halde bunlar doğrudan doğruya muharip kuvve-i bahriye telakki edilecek 

kuvvet değildir.Bizim bahri mütehassıslarımızın fikrine göre böyledir.Komisyon her altı 

ayda bir Karadeniz’de bulunan devletlerin kuvve-i bahriyelerinin ne olduğunu ve 

nerelerden mürekkep olduğunu ve bunların hacm-i istiabisini,tonasını,sistemini 

vesairesini Boğazlar Komisyonuna bildirecekler,Boğazlar komisyonda aldığı malumat 

üzere bahri devletlere tebligat-ı lazımada bulunacaktır.Binaenaleyh her memleketin 

boğazlardan geçirebileceği,salahiyet ve haiz olacakları miktarda tespit edilmiş 

bulunacaktır.Geçen gemilerin ancak bu miktar dahilinde bulunmasına ancak bu 

komisyon nezaret edecektir.Türkiye bitaraf olduğu zamanlarda ve hal-i sulhta 
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kendisinin bitaraf kaldığı ahval-i hususiyede bitaraf devletlerin sefainine hakkı mürur 

verecektir.Kendisi hal-i harpte olacak olursa hali harpte bulunduğu sefain-i harbiye ve 

ticariyesini ve overpilanlarını,tayyarelerini,vesairelerini boğazdan geçirmemek için kafi 

tedabiri ittihaz etmek salahiyetini haiz olacak.Şu kadar ki bitaraf devletlerin hakkı 

mürurunu temin etmek şartıyla …içeri giren gemiler 24 saatten zarfında boğazdan 

geçmek mecburiyetindedir.Avara gibi fevkalade ahval dolayısıyla Boğazlar dahilindeki 

bir limana iltica hali müstesna olmak üzere 24 saatten fazla sefain-i harbiye Boğazlar 

mıntıkasında kalamayacaktır.Türkiye istediği gibi tersanesini bütün limanlarda,her 

yerde yapabilecek,tersanesini İstanbul’da ve daha sair başka yerlerde 

bulundurabilecektir.Bundan başka Boğazların gerek serbesti-i müruruna ve gerek 

Boğazların gayrı askeri bir hale ifrağına dair teminat meselesinde iş 

dayanmıştır.Boğazların,İstanbul’un ,Marmara’nın emniyet ve masuniyeti 

noktainazarından teminatı düveliyenin lüzumu kendilerince de esas itibariyle 

halledilmiş ve fakat bu hususta henüz bir şekil,kati bir itilaf husule gelmemiştir.İsmet 

Paşanın bu hususta istediği teminat yalnız Boğazların serbesti-i müruruna değil,gayri 

askeri mıntıkalara ve Boğazların masuniyetine vuku bulacak her türlü tecavüzün bütün 

düveli akidece müctemian ve müştereken bertaraf edilmesi taht-ı temine alınmak ve bu 

hususta kefaleti düveliye,teminat-ı siyasiye verilmesi talep edilmiştir.Devletlerin son 

zamanlarda vasıl oldukalrı son şekil;münferiden teminat vermeleri kendileri için 

mahzurlu olduğu ve bunları yapamayacaklarını ve fakat müştereken bu teminatı 

verebileceklerini beyan etmişlerdir.Bu teminat-ı siyasiyeyi vermeye de hazır olduklarını 

ifade etmişlerdir.Misak-ı Milli ile kabul ettiğimiz kaidenin,Boğazlardan serbesti-i mürur 

hakkındaki esasatın icabatiyle,Boğazlar meselesi hakkında şimdiye kadar varılan şekl-i 

hallin gayrikabil-i telif bir mahiyette görülmediği kanaati Heyet-i Murahhasada hasıl 

olmuştur.Bittabi bütün teferruattan daha eminiz,salametimiz noktoinazarından daha ne 

gibi şeyler elde edebilecekse bunların teminine çalışılacaktır.Fakat Heyet-i 

umumiyesiyle arz ettiğim gibi şimdiye kadar kabul ettiğimiz esasat ile gayrıkabil-i telif 

bir zemin karşısında bulunulmadığı kanaati vardır.Bendeniz ihtisası arz etmek 

mecburiyetindeyim.Bundan sonra hudutlardan arazi meselesi dolayısıyla mevzubahis 

olan mahal yoktur.Yalnız müzakereye girmezden evvel alakadarlarla suret-i hususiyede 

temas tariki tercih edilmiştir.Bu suretle de Musul meselesine de az çok teati efkar 

edilmiş ve İngilizlerin bizim Heyet-i Murahhasaya yazdığı muhtıra ile noktainazarlarını 
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bildirmişlerdir.Bunda tarihi,siyasi,ırki,iktisadi bir çok esbap ve dedaile istinaden 

Musul’un Irak’ın bir cüzi olduğu ve Irakla beraber kalması meselesi üzerinde 

noktainazarlarını bildirmişlerdir.Buna mukabil aynı esbap ve delail üzerine Lord 

Gürzon’a İsmet Paşa tarafından suret-i hususiyede bir muhtıra verilmiş ve Musul’un 

Türkiye’de,bizim hakimiyetimizde kalması kati olarak bildirilmişti.Bu hususi 

temaslardan sonra mesele resmi celseye intikalinde bulunamadım.Fakat şunu arz 

edebilirim ki,yanaştıkları,yanaşabildikleri,yanaşacakları,şimdiye kadar bizce 

hissedilebilen nokta Suriye hududu üzerinde ehemmiyetli bir tashihi hudut şekline 

yanaşmak ve daha ileri gitmemek dayanmak noktainazarlarını hissetmekteyiz. 

NECATİ BEY(Lazistan)-Şehir,şehir… 

HASAN BEY(Devamla)-Şehri muhafaza etmek fikrindeler.Atiyen vasıl 

olunacak şekl-i hallin neticesini kestiremem.Fakat şimdiye kadar ihtisasımız umumi bir 

hudut halli ile olmayacak yani Musul’u tamamen Türkiye hakimiyetine yanaşmamak 

fikrindedirler.Güya tashih-i hudut etmekle bizi tatmin edeceklerine kanidirler. 

HACI ŞÜKRÜ BEY(Diyarıbekir)-Asıl can damarı burası. 

HASAN BEY(Devamla)-İkinci komisyona ait mesailden en mühim akalliyetler 

mesaili ile,adli kapitülasyonlar ve birde mali kapitülasyonlar vardır.Akalliyetler mesaili 

pek heyecanlı müzakereyi mucip olmuş mesailden birisidir.Gerek tali komisyonlarda ve 

gerekse umumi komisyonlarda böyle olmuştur.Misak-ı Milli’de de bu mesele 

halledilmiş olduğundan daima bu meseleye…mecburiyeti karşısında kalınmıştır.Yani 

ekalliyetler hukuku itibariyle gerek Düvel-i İtilafiye’nin hukuku ve gerek bitaraf 

devletler için aynı hukukun bizimde kabul edeceğimiz Misak-ı Millimizde 

mevcuttur.Fakat son zamanda bir mesele hasıl oldu.O da ekalliyetler neye nazaran,diğer 

memleketlerde tadat edilen ekalliyetler yalnız dini ekalliyetler değil,ırki,lisani 

ekalliyetler,bilhassa diğer memleketlerde ekalliyet ırki,lisani,mesailden birini teşkil 

ediyor.Biz dedik ki,ekalliyet denince münhasıran bir nevi ekalliyet vardır.O da gayrı 

müslim ekalliyetlerdir.Müslim namiyle bir gayrı ekalliyet bütün Türkiye’de mevcut 

değildir.Ekalliyet denildiği zaman akla gayrı Müslimler gelir.Irkı ekalliyet,lisani 

ekalliyet biz de mevcut değildir.Nitekim Misak-ı Milli’de de bu maddeyi yazarken 

bundan anladığımız mana,tarihi anladığımız manadır.Gayrı Müslim ekalliyetleri u 

kastedmişizdir.Hiç bir vakit ırki,lisani ekalliyetler mevzubahis değildir.Halbuki onlar 

diğer memleketlerde olduğu gibi ırki,lisani ekalliyetlerde mevzubahis etmek ve  aynı 
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hukukiyetin bu kısım ana sırada verilmesinde ısrar ettilerse de-Bizim noktainazarımız  

kati idi-Bilahara sarfı nazar ettiler ve ekalliyet mesaili bugün gayri Müslim ekalliyeti 

mesaili olmak üzere meseledir.Mübadele-i ekalliyet nüfusu meselesi buna merbut 

meseledir.Esasen Türkiye’de bulunan Rumların,diğer memleketlerdeki Müslümanlarla 

mübadelesi teklifi bidayeten,konferansın küşadından evvel kendileri tarafından 

gelmiştir.Biz bu teşebbüsü esas itibariyle kabul ettik.Bu mübadele-i nüfus üzerinde 

müzakeratını ilerletti.Fakat günün birinde Venizilos’un aldığı son talimat ile olacak 

mübadele-i nüfus meselesinden sarfınazar etmekte olduğu ve buna imkan olmadığı ve 

ahalinin zararı ve sefaleti gayrı kabili iktiham bir şekilde olduğunu iddia ve beyan 

ederek mübadele fikri üzerinde yürümüştür!Ve mesele ilerlemiştir.Fikrimizden 

dönemeyiz davasiyle tezyilen tali komisyonda Venizilos’un ikinci müracatı reddedilmiş 

oluyor,mübadele cebridir.Bütün Türkiye’deki Rumlara mukabil,gittikleri 

memleketteki,Yunanistan’daki Müslümanlar da çıkarılacaktır.Ancak İstanbul vaziyeti 

bir istisna teşkil etmiştir.İstanbul’daki Rumların bu mübadele beyanına dahil 

olmamasını suret-i katiyede istemişlerdir.Bizim tarafımızdan çok ısrar vaki 

olmuştur.Şehremaneti hududu dahilinde bulunan İstanbul Rumlarının 1918 tarihinde 

esasen,resmen İstanbul ahalisinden olan Rumların -Misafir olanların değil- İstanbul’da 

kalması zannediyorum,son celsede  -Rıza Nur Bey bu ekalliyet meselesini takip eder-  

muvafakat edilmiştir. 

FEYYAZ ALİ BEY(Yozgat)-Patrikhane… 

HASAN BEY(Devamla)- Patrikhanenin çıkarılması –ve şunu da arz edeyim 

ki,Patrikin dahi kovulmasında epeyce müşkilat çekileceği cereyan eden müzakerattan 

anlaşılmaktadır.Bir ekalliyet hukukundan eski patrikhaneler imtiyazat-ı mezhebiye 

mesail-i,Sen Sinot Meclisi,diğer meclisi cismani vesair meclisleri de muhafaza etmek 

fikrini ileri sürdüler.Fakat bütün ekalliyetlerin söylendiği bir sırada ve bütün 

memleketlerin verdiği hukukları verdikten sonları bunların suret-i katiyede orta yerden 

kalkması bir mesele-i katiye olarak kabul edilmiştir.Binaenaleyh Patrik İstanbul’da 

kalmaya muvaffak olabilirse artık eski teşkilatı vesaire ile değil alelade bir Rum 

papası,alelade bir ruhani teşkilat sıfatıyla kalacaktır.Şunu arz edeyim ki,Patrikin 

İstanbul’da kalmasına katiyen söz vermiş değiliz.Noktainazarımızda suret-i katiyede 

ısrar ediyoruz.İmtiyazatı mezhebiye ortadan kalkınca bunların umuru dini yerleri,nikah 

mesaili,hesap nesep mesaili,nafaka mesaili vardır ki bunlarında kavanin-i medeniyeye 
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tebaen halli lazımdır.Artık aile kararnamesinin hukuku medeniyette şeklinde bütün 

ekalliyetlerin ahkam-ı diniye ve mezhebiyelerine muvafık bir şekilde ihya 

edilmesi;ikmal edilmesi ve mevkii meriyede konması ve bütün nifak ve talakın dahi 

ekalliyetlere ait olsa bizim kuyudat-ı resmiyemizde ve mahakim-i resmiyemizde 

cereyan etmesi lüzumu hasıl olmuştur ki,bu hususta kanunlarımızın bu telakki ile ikmal 

etmek mecburiyetindeyiz.Henüz halledilmeyen ve şimdiye kadar görülen vaziyete 

nazaran en ziyade musir olacakları meseleden biriside Türkiye’de kalacak ekalliyetlerin 

askerlik meselesidir.Ermeni ve Rumların hizmeti askeriyeden ve fiiliyeden bir bedel-i 

nakdi mukabilinde muaf tutulmalarını istiyorlar. 

Bunu suret-i katiyede reddediyoruz.Bendenizce son şekline kadar suret-i 

katiyede reddetmek mecburiyetinde olduğumuz meseledir.Çünkü ekalliyetlere hizmeti 

fiiliyelerinden velev para ile olsun muafiyet temin etmek nevanma bir imtiyaz demektir. 

HAMDİ NAMIK BEY(İzmit) –Museviler  

HASAN BEY(Devamla) – Musevilerde gayrimüslim ve ekalliyetler meyanına 

dahildir. 

Henüz halledilemeyen ve pek ısrar karşısında bulunduğumuz mesailden birisi de 

hizmet-i askeriye meselesidir.Bir aralık Harb-i Umumi arasında tehcirlere ve tasfiye-i 

hesabata emvale dahi işi intikal ettirmek istediler.Bunlar son zamanlarda halledilmiş 

mütarekeden beri İstanbul’da cereyan eden usul vardır.Tasfiye muamelatını kendileri 

yapmışlar ve pek çok kere Müslümanların emlakini alıp Hıristiyanlarına 

vermişlerdir,mal meselesine meskut ün anh geçilebilecek vaziyettedir.Ancak bir şey 

vardır.(Mezon nötr)dedikleri birçok Müslüman çocuklarını Ermeni eytamı diye almış 

tıkmışlardır.Bunaların adedi de 95 ila 100 bin kadardır.Bunları suret-i katiyede 

ailelerine iade etmekten başka çare olmadığını ve bundan sarfınazar  edemeyeceğimizi 

ve bunun için en iyi çare kendileri tarafından zaten isimleri malum,müracaatları 

vukuunda ailelerine iadesini istedik.(Miktarı nedir?sesleri) 95ila 100 bindir.Ekalliyetler 

mesailinin vardığı safha;heyet-i umumiyesiyle arz ettiğim şekildedir.Ermeni meselesi 

namıyle bir yurt teklifi vakidir.Fakt bunun ciddiyet ve samimiyetine kendileri de pek 

inanmamaktadırlar.Onlar Ermenilere karşı efkar-ı umumiyenin taht-ı tesirinde birçok 

şeyler yapmak mecburiyetinde bulunuyorlar.Bahusus Amerika efkar-ı umumiyesinin bu 

hususta pek çok tesiri vardır.Bu şekilde vaki olan teklife karşı bittabi lazım gelen 

cevaplar verilmştir. Bugün Ermenistan namiyle bir memleket mevcut olduğunu ve bu 
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müstakil Ermenistanı ilk defa meydana getiren,ilk defa tanıyan Türkiye olduğu ve 

bugün Ermenistanla komşu muamelatı cereyan etmekte ve yine bugün muahede-i 

sulhiyemevcut olduğunu ve Türkiye dahilinde hiçbir Müslüman veya Türkü biryerden 

kaldırıpda Ermenilere bir yurt verilmeyeceğini söyledik.Bunalrı suret-i katiyede 

reddettik.Bunun ciddi olarak bir teklif olduğuna ve sulha mani kılacak bir şekli haiz 

olduğuna biz kani değiliz.Mamafih tali komisyonda Ermeni delegeleri,yani Ermeniler 

namına söz söylemek üzere gelenlerden Noradonkiyan orada bulunuyordu.Tali 

komisonda bunu dinlemişlerdir.Bizimkiler bittabi dinlemişler ve gitmişlerdir.Tali 

komisonu bunları dinlediklerinden dolayı protesto eder şekilde Konferans Riyasetine bir 

muhtıra yazılmıştır. 

OSMAN BEY(Lazistan) –Noradonkiyan’ı dinlerken Bolşevik murahhasları ne 

şekil almışalardır? 

HASAN BEY(Devamla) –Orada Bolşevik murahhas olduğunu 

bilmiyorum.Fakat oraya gelen Ermenilerden ve mahut simalardan birkaç kişi 

biliyorum.Bolşevik murahhaslardan haberim yoktur.Nihayet onlar bize ya Erzurum’un 

öbür tarafında Rize üzerine doğru bir yurt verilmesini veya hut bu olmadığı takdirde 

Maraş,Antep gibi bir sahada kendilerine bir yurt verilmesini ve bu suretle olmazsa,bu 

olamazsa gibi bir çok matalibatta bulunduklarını haber aldım.Ermeni yurdu meselesi raz 

ettiğim şekilden ibarettir.Ecanibin vaziyet-i hukukiyesine adli vaziyetine 

gelince;evvela;bizim kapitülasyonların ilgasından sonra Almanlarla,Avusturyalılarla 

yaptığımız mukavele var.Konsolosluk vesaire mukaveleleri…Bu mukaveleler,Almanya 

ve Avusturyaya verdiğimiz mesail gibi yani şahsi hukuk mesaili,aile mesaili,veraset 

mesaili gibi…yani kendi memleketlerinde bulunan insanların kendi memleketlerinin 

kanununa tabi olmaktır ki,bu,diğer devletlerde de aynı olduğundan,yani her millet kendi 

memleketinde sakin ecnebilere hukuku düvel ahkamına tevfikan aynı hukuku 

vermiştir.Fakat onlar bununla iktifa etmiyorlar.Çünkü onlar,aten kendilerine verdiğimiz 

bu şeyi,İngilterenin Fransaya,Fransanın da diğer devletlere verdiği 

şeylerdir,diyorlar.Adli vaziyette maalesef ehemmiyetli müşkilat karşısındayız.Kıymet-i 

hukukiyesi olmayan efkar ve mütaalat dolayısıyla hakikatte adli kapitülasyonların 

Türkiye’ye hakimiyeti aleyhine ve kendi müdahaleleriyle yine muahedat üzerine 

mahiyet-i siyasilerini muhafaza emelinden ibaret bir teminat-ı adliye şeklinde bazı 

tekliflerde bulunmuşlardır.Bunların haddi asgarisi üzerinde fevfalade musirdirler.O da 
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Türkiye eski usul adlı kapitülasyonları mülgadır.Fakat onun yerine kavaninimizin 

ecanibe karşı tamamen adem-i nevakısı noktainazarından böyle bir teminatı lazıme 

verilmesi icab eder.Onun için böyle Türkiye mahkemelerine ecnebi hükkamından 

ki,muayyen bir iki yerde olacaktır,gerek hukuki ve gerekse ceai mahkemelere,yani 

kendi hizmet-i adliyemize ecnebi hakimler alarak bu hakimlerin dahil olduğu Türkiye 

mahkemelerinde ecnebilerin davaları halledilecektir ve bunu istiyorlar.Bunun için 

ileriye sürdükleri yerler de Bursa,İzmir,İstanbul’dur.Bu üç yerde bu şekilde mahkemeler 

bulunacaktır.Bu mahkemeler münhasıran Türkiye’nin ecnebi hükkam arasından,mesela 

hukuku düvel enstitüsü gibi herhangi bir müessesenin göstereceği namzetler 

meyanından ecnebi hakimler alarak mahkemelerde türk hakimleriyle beraber bunları 

bulundursunlar ve ecnebilerin alakadar olduğu deavi-i hukukiye ve cezaiyyede bu üç 

mahkeme yani nevanma muhyelit mahkeme,ecnebilerin davasına 

baksın,teklifindedir.Bittabi diğer mahallerde olacak devai,nakli dava tarikiyle bu üç 

mahkemeye icra edilecek.Bittabi biz bunu suret-i katiyede reddettik.Bu hususta tali 

komisyonda anlaşmak imkanı hasıl olmadı.Tali komisyon kararı bağlayarak büyük 

komisyona işi terk etmeğe mecbur kaldı.Fakat büyük komisyon da henüz bu 

meseleyi,bendeniz hareket ettiğim zaman,içtima etmiş değildir.Fakt ihtisasımız bu ve 

buna benzer ecanibin ecnebi vesilesiyle bazı şeyler istemektedirler.Bunda fevkalade 

musır ve müttahit bir cephe ile hareket etmektedirler. 

Bizim gözümüzde ve bakışımıza nazaran,bunun eski muhtelif mahkemelerden 

farkı,eski muhtelif mahkemelere gelen ecnebi azalar doğrudan doğruya 

memleketlerinden.Bu defa böyle olmıyacak.Ecnebi hakim doğrudan doğruyaTürkiye 

tarafından himeti adliyeye maaşla alışmış adamlar olacaktır.(gürültüler) Yegane bizim 

gördüğümüz fark budur.Binaenaleyh eski adli kapitülasyonların kısmen,ya vasi bir 

şekilde ibkası teklifinden ibaret olduğundan dolayı suret-i katiyede reddettik.Ne netice-i 

hal olacağını bilmiyoruz.Yalnız ihtisasımız şudur ki,bu veya buna benzer ecnebilere 

teminat altında daha mutedil ve belki hiçten bazı şeyleri istemek ve bunda ısrar etmek 

halindedirler.Bunda da hepsi müttahit ve matalibatın istinatgahı olan iddiaların ne kadar 

vahi olduğu gerek hukukan ve gerek sair cihetle nekadar çürük olduğu hakkında 

sahifelerce yazılar,raporlar,müdafaalar bunların hepsi olmuştur.Yani bu hususta ne 

kadar icabeden müdellel ve bilhassa ecnebi mütehassısların noktainazarından ve 
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saireden ne söylemek imkanı varsa bunların hepsi söylenmiş ve yapılmıştır.Bunlara 

rağmen böyle bir fikir üzerinde musır oldukları görülmüştür. 

Mali hususta ,yani mali kapitülasyon hususunda, tekalif-i maliye 

noktainazarından istedikleri şunlardır:Ecnebileri her türlü tekalif-i maliyede Türklerle 

seyyan muameleye mahzar olması,yani ecnebilere mahsus hususi vergiler ihdas 

edilmemesi,memleketin tekalif sisteminde neler var ise bunlara Türk tebaa gibi yani 

ecnebilerin de aynı şerait tahtında muameleye tabi tutulmasından ibarettir.Aradıkları 

teminat bu istisnaya mütealliktir ve matuftur.İstisnai birtakım tekalif-i maliyeye tabi 

tutulmalarına mani olacak ahkam istemektedirler.Vakıa bir memleket arzu ederse 

ecnebilere mahsus ecnebiler için birtakım tekalif-i maliye dahi meydana 

getirilebilir.Nzari olarak,fakat samimi olarak,vaziyeti tetkik ettiğimiz zaman hiçbir 

memlekette,serbestinin,istiklaliyetin en mükemmel şekline malik olan memleketlerde 

dahi ecanibe mahsus olmak üzere ayrı ayrı vergiler olduğu görülmemektedir.(Vardır 

sesleri) Ufak şeylerdir.Almanya’da hiçbirşey yoktur.Onlar da belediye vergileri sırf 

ecanibe değildir misafirlere aittir.Ecanibe ait, mahsus vergi hususu esasen vergiye 

girmez.Çünkü vergilerin istihdaf ettiği şey varidattır,servettir.Vergilerin matrahını bu 

teşkil eder.Vergiye tabi olaak eşhasın sıfatı,tabiiyeti vesairesi vergilerin nevinde haizi 

ehemmiyet değildir.Binaenaleyh fiiliyatta istedikleri şeylerim bir mahiyet-i tahdiyesi 

yoktur.Fakat ben ecnebiye mahsus bir vergi ihdas edemeyeceğim.Vergi ihdası istediğim 

vakit de bu hususta bir tahdidat manası dahi mevcuttur.Fakat bu tahdidat benim 

telakkime ve arkadaşlarımın telakkisine göre istiklale mani telakki edilebilecek 

mahiyette değildir.Mesaili askeriyede,harbiyede hiç bigüna tahdidat meselesi 

mevzubahis değildir.İstanbul’da yalnız bir kolordu,garbi mıntıkalarda yalnız 

jandarma,sonra Trakya’da ayrıca bir kolordu bulunduracaktır.Oradaki tahdidat-ı 

askeriye mahiyetinde görünen şeyler bizim hali tabide –Mütehassisin-i askeriyemizin 

noktainazarına göre - ki,Reisimiz de onun bir mütehassısıdır,bilfiil zaten 

bulundurabileceğimiz askerin fevkinde bulundurabileceğiz. 

SELAHATTİN BEY(Mersin) – Tahtelbahirler… 

HASAN BEY(Devamla)-  Hepsi,tahtelbahir yapabiliriz,tersane 

yapabiliriz,paramız olsunda her şey yapabiliriz.Bunlara dair hiçbir tahdidat yoktur. 
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Diğer mesail-i maliyeye gelince:Üçüncü mali ve iktisadi komisyonun birinci 

komisyonunda Düyun-u Umumiye mesaili,masarif-i işgaliye meselesi bir de tazminat ve 

tamirat-ı şahsiye meselesidir. 

Düyun-u Umumiye mesailinde vardığımız netice şudur:Gerek Balkan Harbiyle 

ve gerek Harb-ı umumide Türkiye’den ayrılan memleketlere. 

BEHÇET BEY(Kangırı)-Trablus yok mu? 

HASAN BEY(Devamla)-Trablus daha evvel halledilmiştir.Onu arz edeyim 

ki,Trablus’a isabet edecek hisse-i deyin tesviye edilmiştir.Bu da iki buçuk 

milyon..Trablus hesabına alınmıştır,Düyun-u Umumiyenin ihtiyat akçasını temin eden 

bir akçe idi ve Düyun-u Umumiye bilahare bu parayı istikraz-ı dahili tahvilatı almaya 

hasretmişti ki…Uğraştılar.Binaenaleyh Trablusgarp hissesi alınmıştır.Mısır,Kıbrıs 

resümali ile bizden ayrılmış bulunuyor.Binaenaleyh onlar için mesele 

yoktur.Binaenaleyh harp mebdeindeki ve bunu kastetmek üzere Balkan Devletleri ile 

bizim aramızda Balkan Harbi mebdeindeki Düyun-ı Harb-i Umumi de bizden ayrılan 

memleketlerde nisbeti varidat üzerinden Düyun-u Umimiyemizin yekün Düyun-ı 

umumiyenin yani Osmanlı İmparatorluğunun Düyun-ı Umumiyesini bu nisbeti varidat 

esasına taksim etmek ve Türkiye’nin diğer memleketlere isabet eden mürettebatı 

seneviye hisselerinden hiçbir veçhile mesuliyeti kalmamak ve her memleket kendi 

hisse-i mürettebatını satın almak veyahut diğer şekil ile ita edebilmek,imha edebilmek 

şeklinde bir tesviyei düyun muamelesi olacaktır.Yani muhtelif usuller vardır.Teminata 

göre taksim usulü,nisbet-i varidata göre taksim usul ve son Paris Konferansında 

mevzubahis olan ve fakat bir kabul ve karara iktiran etmeyen bir şekil daha vardır ki,biz 

bunun üzerinde de ısrar ettik ve kendi nikatı nazarımızda ısrar ettik.Bizim burada kendi 

düşündüğümüz bir şekil daha vardır ki,o da en ziyade menfaatimize geliyordu.Düyun-u 

Umumiyeye mevdu varidatı metruke… Taksim etmek muayyen gajları,teminatı 

olmayan vergileri teminat ile giderir,hisseleri nazarıtibare almayarak ve yekun itibariyle 

taksim etmek istiyorduk…Mahiyette olan kısımları tabii maliyede gözleri açık olduğu 

için kaçırmamışlardır.Teminat olarak hisse-i deynin hissesi tefrik olunduktan sonra 

teminat-ı mahsusatı olmayan düyunun esnayı tefrikinde…Mahallin varidat-ı umumiyesi 

nazarıitibara alınca düyuna karşı olan varidatı çıkardıktan sonra muamele yapılmasını 

istemişlerdir ki,bu suretle burada istimal ettiğimiz sistemin sırrı meydana 

çıkmıştır.Sonra(Farj) esasına göre temini düyun meselesi vardır ki,onu mukayese 
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ettik.Filhakika Balkanlarla olan safha-i taksimde ve ikinci sistemde bir milyon kadar 

karlı düşüyoruz.İkinci taksimde buna mukabil Irak taksiminde,Suriye taksiminde iş 

biraz aleyhimize dönüyor.Netice itibariyle nisbet-i varidat usulünü yekun itibariyle 

taksim edecek olursak üzerimizden atacağımız hisse-i deyn hemen hemen aynı 

oluyor.Bir hesaba göre de 600 bin lira da aleyhimize oluyor.Binaenaleyh yine fark 

görmediğimiz için nisbet-i varidat esası üzerine düyunun taksimine netice itibariyle 

muvafakat ettik,(Hangi senelere ait sesleri),(Söyledi ya sesleri) Biz Suriye,Irak deyince 

bizden ayrılan buna dahil oluyor. 

BİR MEBUS-Musul da dahil mi? 

HASAN BEY(Devamla)-İnşallah dahil olmaz.Biz safha-i taksimi üç olarak 

telakki ettik.Onlar on iki olarak telakki ettiler.Aramızdaki fark Berlin Konferansında 

bizden ayrılan memleketlere isabet eden ve miktarı(4 300 000) lira olarak tespit edilmiş 

olan miktar lira bu defa tavsiye-i hesaba dahil olmasını ve taksim edilmesini 

istiyoruz.Bunda noktainazarımız halledilmiş değildir.Bunu suret-i katiyede reddetmek 

mecburiyetindeyiz.Evvela mürur-ı zaman meselesini ileri sürdüler.Bu müruru zaman 

meselesi,eşhas hakkında olan muamelat üzerindedir.Devletlerde temadi hayat vardır.Adi 

müruru zaman prensipleri devletler için cari değildir.Sonra dediler ki,Berlin 

Kongresinin ayırdığı hisse-i düyun 1878 senesinde yapılmış bir hisse-i 

düyundur.Halbuki Düyun-u Umumiye hissesi meselesine esas olan şekil bu hisselerin 

tefrikinden sonra vaki olmuştur.Düyun-u Umumiye idaresi ona göre tesis 

edilmiştir.Hisselerin hemen yüzde altmışı,yüzde yetmişi tenzil edilerek ve bakiyesi 

tespit olunarak bu sağlam bir dünuya bağlanarak teminata rabtedilmiş ve bunlara da 

karşılık gösterilerek Düyun-u Umumiye kararnamesi meydana gelmiştir.Binaenaleyh bu 

tesviye muamelesi ve düyunun resülmalinin yüzde altmış,yetmiş derecesinde tenzili 

ile,aradığınız muamele zaten hallolunmuştur.Şu hale nazaran eski hesapları 

istemek,sizin için bir hukuka istinat etmiyor dediler.Biz tabii aksi tariki,ciheti 

tuttuk.Düyunu Umumiye muharrem kararnamesinin tesisine esas olan muamelat ve 

saire,bakiye kalan düyunun tesviye muamelatına müteallik muamelattır.Ondan,diğer 

devletlere ait olan ve tesviye edilmemiş olan düyunların matlubunu ihtiva edecek bir 

mesele değildir.Biz bunları her zaman istedik ve hiçbir zaman istemekten fariğ 

olmadık.Fariğ olmuş değiliz dedik ve bunun için protesto ettik ve istedik.Fakat onlar da 

bu defa tesviye-i düyuna bunu ithal edemiyorlar. 
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Balkanlar için harp mebdeindeki düyun nazarıitibara alınıyor.Zaten harbin 

mebdei nihayeti arasında geçen zaman pek kısa bir zamandır ve o müddete ait 

akdedilmiş olan pek az miktarda düyun vardır.Zaten harp ettiğimiz devletlere karşı o 

harbi yaptığımız devletler ile olan masarifden,düyundan hisse vermeyide esas itibariyle 

kabul etmiyorlar.Binaenaleyh Balkan Harbinin mebdei ile nihayeti arasında az fark 

vardır.Fakat bu arada geçen düyundan Balkan Devletleri hisse almıyor.Bu düyun 

Balkan Devletlerine taksim edilmiyor.Bu düyun bize kaldığı için bittabi Balkanlar 

hesabına ilave edilmesi lazım gelen düyunun işleyen amortisman faizleri de onlar 

hesabına yürüyecektir.Bunların veçh-i tesviyesi için gerek o kısmın ve gerek bizim 

ahval-i harbiye dolayısıyla düyun-u umumiyeye tesviye edemediğimiz kendi içimizde 

kullandığımız düyunun veçh-i tesviyesi için ayrıca bir muamele yapacağız.Yni bunları 

defaten tesviye etmek imkanı olmadığından tekasid-i seneviyeye rapten tediye imkanı 

bulunacaktır.İkinci safhada dahi onalr harbi umumi ile bizden ayrılan memleketlerden 

harbi umumideki hisse-i deyni,Harb-i umumi mebdeindeki düyundn tefrik etmek 

istiyorlar.Biz diyoruz ki ,buradaki vaziyetimiz,Balkanlardaki vaziyetimiz gibi 

değildir.Zaten Balkanlarda meselenin mebdei ile nihayeti gayet kısa olmuştur.Sonra 

harp içindeki düyunu,kendileriyle harp ettiğimiz ve neticesi aleyhimizde olan devletlere 

tahmil etmiyoruz.Fakat bir yeni vaziyet böyle değildir.Taksim edilecek düyun 

kendileriyle harp ettiğimiz memleketlerden değil,bilakis bizim muvafakatımızla 

serbesti,pilebisit esasiyle müstakil bir hale gelecek olan devletlerle aramızdaki düyun 

meselesidir.Bütün düyunumuzun 1918 senesine kadar mevcut olan düyunumuzun 

Suriye,Irak ve Türkiye arasında taksimi zaruridir diyoruz.Irak ve Suriye’ye harp 

düyunundan hisse verdirmek istiyorsunuz.Halbuki Irak ve Suriye’nin böyle bir şeyi 

yoktur.Çünkü harp düyunu Almanya’dan harp mühimmatı olarak yaptığımız 

borçlarımız Mark olarak yaptığımız borçlarımız,Avusturya’dan Kuron olarak yaptığımız 

borçlarımız,Alman ve Avusturya müessesatı sınaiyesine olan borçlarımızdır ki,bunların 

bedelinden zaten biz fariğ olmuşuz.Ve bizi ibra etmişsinizdir.Binaenaleyh bu harp 

duyunu değildir.Binaenaleyh harp duyunu dolayısıyla ne bizim bir şey tesviye 

edeceğimiz var,ne de diğerlerinin.Filvaki ortada bir ibra muamelesi vardır.Binaenaleyh 

taksimini istediğimiz düyun,harp düyunu değildir.Şunu da arz edeyim ki;1914 düyunu 

ile 1918 gayesinde değin düyun arasındaki düyunlar,evrakı nakdiye istikraz-ı dahili ve 

bir de düyunu müecceledir.İstikraz-ı dahiliden,evrak-ı nakdiyeden bunlara üç buçuk 
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milyon lira kadar bir şey isabet eder.Bu bizden ayrılan memleketler arazisinde yapılmış 

olan tekalifi harbiye,vesait-i nakliye vesaire borçlarının o memlekette kalması ve 

elyevm Türkiye’de kalan aksamına ait vesait-i nakliye vesaire borçlarıyla düyunu 

mütemeviccenin Türkiye’de kalması şeklinde olacaktır.Şayet bu prensibi kabul 

ettirebilecek olursak,bir de muhassesat-ı zatiye maşatı vardır.Askeri ve mülki,bunlarıda 

Avusturya’da olduğu gibi tabiiyet esası üzerine taksim etmek,yani her memleket 

tabiiyetinde kalan –tercihi tabiiyet olursa bir memleket diğerine tercih edilir- ve nüfusa 

ait olan,eskabı maaşa ait olan cüzdanların tesviyesi;tabiiyetleri üzerine olacaktır.Mesele 

bu esasa müncer oldu.Vakıa biz bunu başka bir esasa göre halletmek,taksim etmek  

esasına müracaat ettik.Fakat bunu kabul ettiremedik.30 milyon kadar bir şey isabet 

ediyor.Bunu kabul etmiyorlar.Çünkü düyundur.Bunu biz tediye etmeyiz diyorlar.Biz 

harp düyunu değildir ve saniyen size ait bir şekil değildir diyoruz,bunlar aksamı-ı 

memlekete ait düyundur diyoruz,aksamı memalike bunların taksimini isteriz diyoruz.Bu 

mesele üzerinde anlaşamadık.Şayet evrak-ı nakdiye meselesini kabul ettirecek olursak 

veçhi taksimde suhulet göstermek mecburiyetindeyiz.Oralarda evrak-ı nakdiye 

kalmadığından meydanı tedavülden evrakı nakdiye toplayıp bize vermek imkanı 

yoktur.Piyasadan 30 milyon evrak-ı nakdiye satın almak imkanı da mevcut 

değildir.Çünkü piyasadan 30 milyon evrak-ı nakdiyeyi mübayaaya  kalkışmak,altını 

satın almak demektir.Bu böyle olamaz.Biz müşkülatınızı anlıyoruz,biz size suhulet 

gösteriri.Siz meselenin esasını kabul ediniz.On frank bir kağıt itibarıyla kağıdı biz size 

teslim ederiz,bir kağıda mukabil siz on frank bize borçlanırsınız ve biz hesabınıza 

geçiririz diyorlar.Berveçhi taksimi de bu şekil cereyan edecektir.Vakıa evrak-ı 

nakdiyeyi altın olarak almaları çok iyi olurdu.Fakat 30 milyon lira evrak-ı nakdiyeyi 

kaldırdıktan sonra yerine bir o kadar evrak-ı nakdiye çıkarmak imkan ve iktidarı yok.Şu 

halde düyun-u umumiye mesailinde ihtilafımız 1914 mebdeindeki düyun mu,1918 

senesindeki düyun mu? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY(Yozgat)-İstikraz-ı dahili hakkında bir şey 

demiyorsunuz? 

HASAN BEY(Devamla)-İstikraz-ı dahiliyi kabul etmek istemiyorlar.Fakat buna 

mukabil düyunu umumiyenin almış olduğu istikraz-ı dahili mukabilini istiyorlar.Yani 

düyun-ı umumiye bir milyon liralık istikraz-ı dahili satın almış,ihtiyat 

akçesinden…Halbuki Düyun-ı Umumiyede bizim delegelerimiz bulunmadığı zaman bu 
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muameleyi yapmışlar.Biz bunu tanımayız.Yani Düyun-ı Umumiyenin bir milyon 

akçesini havaya atın diyorlar ve diyoruz ki,Düyun-ı Umumiye bu akçesini bir kar ittihaz 

etmiştir.Bu gayet meşru ve makul bir karardır.İstikraz-ı dahiliyi bu hale getiren 

sizsiniz.Bunda hakkınız  yoktur.Bunun taksimini kabul ederlerse üç buçuk milyon lirada 

kendilerine isabet etmiş olacaktır.Bir maddede de hissemize isabet edecek olan 

mürettebat-ı seneviyenin faiz ve amortismanlarını ve istikraz mukavelatındaki sarahat 

mucibince dayinlerin arzu ettikleri mahallerin parasının farkına göre tediye etmek icap 

ederse üç buçuk milyon lira vermiş olacağız.Vakıa itiraf ederim ki,biz burada istihzarat-

ı sulhiye encümeninde çok düşündük.Hukuken istikraz mukavelesinde yaptığımız bu 

şerait elimizi,kolumuzu bağladı.Dayinlerin müracaat ettikleri yerlerde,İngiltere’de, 

Fransa’da vesair yerlerde nerede müracaat ederlerse onların kuponlarının bedellerini o 

memlekette (Kuponman) ile ödemek mecburiyetindeyiz.Bu bizim istikraz 

mukavelesinde yaptığımız bir gafletin neticesidir,dedik.Bu katiyen gayrı kabili kabul bir 

maddedir.Çünkü beş milyon verecek olursak bunu bütün dayinler en ziyade parası 

yüksek olan memleketlere müracaat ederek kuponlarını orada ibraz edecekler ve hatta 

bizim Türk dayinleri bile cüzdanındaki düyun-ı umumiye kuponlarını tekmil İngiltere 

bankasına ibraz edecekler ve beş lira yerine yedi misli otuz beş lira almak isteyecekler 

ve düyun-ı umumiyenin borcu,paramız altın oluncaya kadar veyahut o memleketlerin 

parasına müsavi oluncaya kadar yedi misli,altı misli tezayüt edecek,biz bunu katiyen 

yapamayız dedik.Dediler;mecbursunuz,istikraz mukavelenizde sarahat vardır.Bunlara 

mümkün olan cevaplar,az çok hukuka uyan cevaplar verildikten sonra,Türkiye’nin 

yalnız bakiye-i düyunu için senevi 35 milyon lira tesviye etmesi imkanı yoktur.Nihayet 

sizin hakkınızda istikrazata mukabil teminat olarak gösterdiğimiz varidata taalluk 

eder.Bu ise sizin istediğiniz paraya tekabül etmez ki .Bunu biz tediyeye mecbur 

olalım.Ne ile ödeyeceksiniz?Dediler.Kendi paramızla dedik.Ey dediler pekala…Açıkça 

iflas edeceğiz desenize.Hayır dedik neden iflas edelim.Paramız dünyada üçüncü 

dördünce derecede bir paradır.Kim bizi temin eder ki,yarın Layipzik’ten bir makine 

getirip daha yüz elli milyon lira çıkarmayacaksınız.Şu halde bir matbaa getirip bu 

suretle borcunuzu vermek sizin için bir şey değildir.Bunu mu istiyorsunuz?Biz dedik 

ki,hayır böyle bir teşebbüsümüz yoktur.Fakat kaide-i umumiyedir ki,her milletin borcu 

kendi parasıyla verilir.Fakat istikraz mukavelesindeki şeye ne diyeceksiniz?Bu safha 

tabii hususi müzakerede cereyan etti.Biz bir arajman bulacağız,teslim 
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edeceğiz.Muharrem kararnamesiyle bizim borçlarımızın ekserisi 

Fransızlaradır.Alacaklılarımızın çoğu yüzde 80-90 Fransızlardır.Müracaatlarıyla bu 

sabit olmuştur.Muharrem kararnamesinde muharrer olan düyunu muvahhide ile,icra 

senetleriyle yapılmış olan bu mukavelenin %70!i yine onların elinde olduğu sabit 

olmuştur.Yine bu işte en çok alakadar Fransızlardır.İtalyanların parası esasen büyük bir 

para değildir.Onun lehine oluyor.İngilizler biraz fedakarlığa razı 

olacaklardır.Alacaklılar sendikası ile uyuşmak mecburiyetindeyiz.Reis Paşa 

Hazretlerinin riyaseti altında bütün maliyeci arkadaşlarımızla verdiğimiz karar,eğer biz 

bu senetlerin mürettebat-ı seneviyesini Frank kuru üzerinden tediye edebilirsek 2.5 misli 

kadar vasati bir şey tutar.Binaenaleyh düyun-ı umumiyeye mvdu varidatımızın aşağı 

yukarı iki sülüsü ile bakiye-i düyunumuzu ödemek imkanı hasıl olacaktır.Biraz da 

emvali metrukeden hazineye avdet edecek olan hisse bulunacak.Düşündüğümüz budur. 

Şekli hal budur.Fakat murahhaslar buna suret-i katiyede adem-i salahiyetten 

bahsediyorlar.Bu portörlerin hakkıdır,bunları doğrudan doğruya portörlerle anlaşırsınız 

diyor.Bunun için düşünmek icap ederse Paris’e gitmek ve portörler sendikası ile bunlar 

üzerinde münakaşa yapmak icap eder.Ve bu suretle bir şeye bağlanır. 

Düyun-ı Umumiyeden sonra,mali komisyonun meşgul olduğu mesailden birisi 

masarif-i işgaliye meselesidir. 

Biliyorsunuz ki,Düvel-i İtilafiye Mondros Mukavelenamesi mucibince 

kendilerinde bir hakkı işgal varmış gibi bu işgal masrafını bize yükletmek 

istiyorlar.Bizden bunu almak istiyorlar.Bunun için ilk kontrolde Mösyö Barerin 

okuduğu bir tarzda altmış milyon lira altın istediler.Nihayet otuz milyon altına 

indiler.Biz tabii bunu suret-i katiyede reddettik.Hakları olamadığını,zaten yapılmış olan 

mütareke ahkamını kendileri muvafık görmediğini ve bunu hal-i harp takip ettiğini ve 

ondan sonra Düvel-i İtilafiye ile aramızda fiili harpler olduğunu –Bilhassa Fransızları 

kastederek- en nihayet Ankara İtilafnamesi devletlerin birinin sulhiyle hali harbe 

nihayet verildiği,hükmü kamıayyımına mütarekede,mukavelenamenin aramızda 

yapılması şayanı hayret bir mesele olduğunu ve işgalin tevlit ettiği hasarat ve 

mahrumiyetler görmüş olduğumuz zararlar yüzünden milyarlar istemek vaziyetinde 

bulunduğumuzu tahriren ve şifahen kendilerine yazdık ve söyledik.İhtisasatımız bunu 

ellerinde adi bir koz olarak tutmaktır.Ledelhace bir telafi ile başka yerden kendilerini 

tatmin edebilecek bir surette bundan sarfınazar edebileceklerini anlatmaktayız.İtalyanlar 
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zaten o kadar alakadar değillerdir.Bu mesele ile en ziyade alakadar olan,alaka gösteren 

İngiltere’dir.Sebebi de şudur: Bunlar birinci tertip evrak-ı nakdiyenin karşılığı olamak 

üzere Düyun-ı Umumiye namına Rayihbank  ve Avusturya bankasına mevdu olan beş 

milyon küsur altın vardır.Düyun-ı Umumiye emrinden bu altınları almışlardır.Yani 

Düyun-ı Umumiyenin emrinden bu altınları cebren almışlardır.Bu paralar,vaktiyle bu 

paralar orada bırakılmayıp da ya bitaraf  bir memlekete,Düyun-ı Umumiye emrine tevdi 

edilmiş olsa idi,bittabi onların elinden alamazdı.Mahaza kendilerinin mağlup ettikleri ve 

oraya nüfuz ettikleri memleketlerin bankalarına mevdu paralarını çektiler aldılar.Evvel 

beevvel bu paraları yemek istiyorlar.Israrların birinci amili de budur.Saniyen 

İngiltere’de bizim gemilerimiz var,gemilerden dolayı 6-7 milyon İngiliz lirası 

istiyoruz.Tabii bunlarla bunu mahsup etmek fikrine İngilizlerce hüküm olunduğunu 

görüyoruz.Fakat bundan kurtarmak imkanını görmüyoruz. 

Üçüncü mesele:Tanzimat şahsiye ve tamirat mesaili;Efal ve tedabir-i harbiyeden 

mütevellit şahsi zararlar bizim Düvel-i İtilafiye tebaasına verdiğimiz zararlar ve bütün 

1914 hududumuz dahilinde bütün tebaalarına vaki olan zararlardan dolayı tazminat 

istiyorlar.Tazminat-ı şahsiye.Biz kendilerine bu ikinci mesele hakkında bidayeten 

verdiğimiz büyük konferansta dedik ki,ahval-i harbiye ilcasiyle,zaruret-i harbiye 

dolayısıyla,yapılan efal ve icraat dolayısıyla şayet bazı tebaaların hukuk-i 

şahsiyeleri.malları canları bir zarara uğramışsa hukuk-i şahsiyeye hürmeten bunları 

telafiye çalışmak her iki taraf için doğru bir meseledir.Fakat bir şart ile siz de aynı efal 

ve tedabir dolayısıyla sizin bizim tebaamıza yaptığınız zararları da telafi etmek şartıyla 

bunu yaparsınız.Bizde onu yaparız.Zaten ihrazat encümeninde bunu kararlaştırdığımız 

zaman asıl Yunanlıların tamiratı meselesine bir koz yapmak istiyoruz.(Koz 

nedir?Türkçe söyle sesleri) Koz Türkçe’dir.Bir delil bir bürhan olarak yapmak istiyoruz. 

Saniyen;1914 hududu dahilinde bulunan bütün tebaaların bu yolda vaki olan 

zararlarını kabul edemeyiz ve bu vukubulan vakayiden münhasıran şimdiki Türklerin 

mesul olmasına imkan yoktur.Orada bizimle beraber,yan yana harp eden adamlar vardır. 

Bu memlekette Harbiye Nazırlığı eden rical-i hükümet vardır.Riyaset-i hükümet vardır. 

Binaenaleyh oraya ait olan şeyleri oradan alsınlar diyoruz.Onların köpürdükleri nokta 

bu vaziyette bizim bu vaziyete mütekabil hukuk istememizdir.Buna fevkalade 

hiddetlenmektedir.Hatta son müzakerede Lord Balfor ile kavga ettik.Nihayet 

meseleyi,mesuliyet-i harbiye prensibine irca ediyorlar.Ben mesuliyet-i harbiyeyi 
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reddettim.O zaman bizim karşımızda bir Çar hükümeti vardı.Onun tecavüzüne karşı 

kendimizi müdafaa etmek maksadıyla giriştiğimiz bir harp vardır.Müdafaa harbi 

yaptık.Memleketimize siz girdiniz,siz tecavüz ettiniz.Binaenaleyh size karşı mesuliyet-i 

harbiyemiz yoktur dedik.Bunun üzerine Lort Balfor kızıştı.(Konuşmak imkanı yoktur) 

dedi.Ayağa kalktı.Pompar kendisi tuttu.Biraz oturduktan sonra kendisini tutamadı.   

Bıraktı gitti.Burada bir taraflı muamele yapmak istemektedirler.Gerek efal-i 

harbiyeden,gerek tedabir-i harbiyeden dolayı tekalif-i harbiye suretiyle alınan eşyadan 

vesaireden dolayı tebaalarının vaki olan zararlarını bir taraflı olarak 

istemektedirler.Konferans muhitinden aldığım ihtisasım,bu noktada musır 

olmalarıdır.Şayet bunlar tesviye edilecek,kabul edilecek olursa kimin hakkı vardır,kimin 

davası haklıdır?Bunu tetkik etmek için bir mahkeme-i hükmiye teşkil etmek istediler.  

Bu mahkeme-i hükmiyeyi evvelce kendi aralarında yapmışlardır.Harpten mütevellit 

mesaili halletmek için Almanlarla kendi aralarında da böyle bir mahkeme-i hükmiye 

yapmışlardır.Hatta Alman tebaası,Fransız tebaası aleyhine ikamei dava edebilir ve  

mahkemeye müracaat edebilirdi.Mahkeme-i hükmiye fikrinden biz o kadar 

ürkmemekteyiz.Bu mahkeme-i hükmiyelerde alakadar olan devlet tarafından birisi, 

,yani bizim aleyhimizde dava eden devlet tarafından birisi,bizim tarafımızdan da 

birisi,bitaraf devletlerden de bir hakem bulunacaktır.Yani bu mahkeme-i hükmiye üç 

kişiden mürekkep bir mahkemedir.Bu mahkeme zarar meselelerinden mütevellit daaviyi 

rüyet ve tetkik edecek ve suret-i katiyede bunlara hizmet edecektir.Bu hükümler elde 

edildikten sonra bir likidasyon komisyonu yapılacak,likidasyon komisyonu yapıldıktan 

sonra bu tavsiye-i hesap komisyonunun miktarı yani suret-i katiyede kabul edilen 

miktarın yekunu – üç milyon liraya baliğ olursa Türkiye parayı verir,mesele 

kalmaz.Şayet vermezse başka bir suret-i tesviye bulunacak.Mesela %5 faizli hazine 

bonoları çıkacak ashab-ı istihkaka bu hazine bonoları verilecektir.Bu hazine bonolarının 

makbuzu,suret-i tesviyesi ve bunların suret-i itfası suret-i mahsusa da olacak.Düyun-ı 

Umumiyeye tevdi edilecek.Düyun-ı teminat-ı mahsusa ile tahsil edip ashabına tesviye 

ederek imha edecektir.Bu muamele bu suretle Düyun-ı Umumiyeye devredildikten 

sonra da tasfiye-i hesap komisyonu dağılacak.Tazminatı şahsiyeden mütevellit 

metalipleri ile beraber buldukları usulü tesviye bu şekilde olacak. 

                             Tamirat meselesine gelince:Bizim Yunanlılardan istediğimiz tamirata 

karşı Düvel-i İtilafiyenin teklifleri şudur:”Türkler Yunanlılardan bir şey 
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aramasınlar.Yunanlılar da Türklerden bir şey aramasınlar.Bunlar haklarını 

yekdiğerlerine  mütekabilen bağışlasınlar”(Olmaz sadaları) Bizim bidayetten beri 

kendilerine,gerek mesuliyet-i harbiye mesaili dolayısıyla,gerek tamirat mesaili 

dolayısıyla söylediğimiz  şeyi,Yunanlılar böyle icab-ı harbiye neticesi olarak 

istemeyerek şuna buna,şunun bunun malına taarruz etmek suretiyle 

değillerdir,memleketimizi işgal ettikleri günden itibaren sistematikman bir usulü muzır 

dairesinde ve fiilen taammülen bütün memleketi imha etmek tahrip etmek siyasetini 

takip etmişlerdir.Bilhassa son mağlubiyet ve ricat zamanında  ve safhalrında ve safa-i 

ricatte bütün makasid-i askeriyeyi ihmal ederek,mahza Türkiye’yi mahvetmek tahrip 

etmek iktisaden öldürmek maksadıyla gelmiş olan orduları;kasabaları 

yakmışlar,mebanileri yıkmışlar,ekileri yıkmışlardır.Menkul veya gayri menkul bütün 

serveti imha etmişlerdir.Binaenaleyh mebdeinden beri birer fikr-i taammüt ve kastile 

yapılan tahribat diğer efal-i harbiyyeden mütevellit zaruri hasarat gibi telakki edilmesi 

imkanı yoktur.Bu husustaki müddediyatından vazgeçmek kanaatinda değildir.Bunlar 

kabul edilmezse Türkiye iktisaden mahvolmuş bir dereceye gelmiş olacaktır.Yunanistan 

bunları behemahal ödemelidir.Bunun içn kendilerinden istediğimiz dört milyar altın 

franktır.176 milyon altın lira eder.Evrak-ı nakdiye ile bir buçuk milyar lira eder.Şeriye 

Vekili beyefendinin biz giderken istediği rakamın tam üç mislidir.(Handeler) Bittabi 

Venizelos buna mukabil kendisinin de birçok teklifleri olduğunu ve kendilerinin Düvel-i 

mütelife ile müttefik oldukları hasebiyle ve onların mandası olmak dolayısıle   işgali 

yaptığından dolayı masaif-i işgaliye hakkı olduğunu,sonra Türkiye’de birçok Yunan 

tebaasının emval ve emlaki Türkiye’de zayi olduğunu,sonra bizim kovduğumuz bütün 

Rumları memleketlerinde yerleştirmek,yedirmek içirmek için milyarlarca masraf etmek 

zorunda kaldıklarını beyan ile aşağı yukarı bizden mukabil teklifat ve matalip olmak 

üzere yolladığı bir proje vardır.Bunu bir defa okudum.Daha fazla mütaala ve tetkik 

edemedim.Bittabi biz bunda pek fazla ileriye gidiyoruz ve gideceğiz.Kuvve-i 

müeyyidemiz ne olacaktır?Biz kuvve-i müeyyide olarak bir şey bulmuş değiliz.Diyoruz 

ki,bunlar bizim talep ettiğimiz parayı vermezse biz Avrupa borçlarını 

vermeyiz,diyoruz.Hukukan gayet çürük ve fena bir vaziyette olduğumuzu itiraf etmek 

mecburiyetindeyiz. 

            OSMAN BEY(Lazistan) – Bu hususta Bolşevik hukukuna ittiba ederiz. 
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            HASAN BEY(Devamla) – Müsaade buyurunuz Yunan tahribatının 

mesuliyetinin,Yunan mesuliyet-i maddiyesini bu işte alakadar olmayan portörlere 

düyunu umumiye hamillerine yüklemek lazımdır.(Gürültüler) Müsaade buyurun,bunu 

söylemek kolaydır ve bunu söylemekten çekinmeyin.Elhamdülillah hicap micap 

kalmamıştır.Söylemek bir şey değildir.Maddi bir netice almak için… 

            SELAHATTİN BEY(Mersin) – İstanbul Rumlarını ihraç etmeli ve mallarını 

almalıdır. 

HASAN BEY(Devamla) –  Bir kuvve-i müeyyide teşkil edeceğine kanaatımiz 

yok.Bunu söylemek lazımdır. 

OSMAN BEY(Lazistan) – Memleketten çıkan Rumların zaten… 

HASAN BEY(Devamla) – O  zaten öyle olmuştur efendim,mübadele ediyoruz. 

OSMAN BEY(Lazistan) – Mübadele yok. 

HASAN BEY(Devamla) – Efendim oradan gelen nüfusa ne vereceksin?Onun da 

orada eşyası ve nüfusu vardır.Eşhas ve emvalin mübadelesi bunda dahildir. 

Diğer mesailden birisi de,iktisadi kapitülasyonlarla alakadar ve bizim için 

ehemmiyet-i mahsusayı haiz olan,gümrük mesailidir.Bu ayrıca komisyonda müzakere 

edilen mesaildendir. 

Gümrük mesaili,seyrisefain mesaili,alamet-i farika mesaili ve ihtiraat 

beratları,vesaire bütün bu komisyonun mesailine dahil olan şeydir.En ziyade 

ehemmiyeti haiz olan ve müşkülat ika eden,gümrük mesailidir.(Reis Bey beş dakika 

teneffüs edelim sesleri) 

REİS – Efendim,beş dakika teneffüs edelim,tekrar devam ederiz.Teneffüs için 

celse tatil edildi. 

 

 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati:2.45 

REİS:Reis-i sani Ali Fuat Paşa Hazretleri 

                          KATİPLER:Hakkı Bey(Van),Atıf Bey(Kayseri) 

REİS – Celseyi açıyorum efendim. 

HASAN BEY(yTrabzon) – Gümrük mesailinde son vardığımız şekil 

budur.Kapitülasyonların gümrüğe müteallik olan ahkamı mülga olduğuna dair birinci 
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bir madde lazımdır ve bu maddeyi kabul ettirmişizdir.Bizim harb-i umumi içerisinde 

Kapitülasyonların ilgasından sonra müstakilen yaptığımız bir tarife kanunumuz 

vardır.Altın esasına göredir.Bilahara heyet-i celilenizden geçen muhtelif kanunlarla 

bunu muhtelif emsallerle tatbik ediyoruz.Bazı nevi eşyanın dahil olduğu tabloyu,bir 

kısmını beş misli,bir kısmını on beş misli ,bir kısmını muaf ve bir kısmını da tarifi 

asliye göre ahzediyoruz.Bizim tarife-i hazıradan fevkalade müştekidirler.Muamelat-ı 

ticariyede istikrar-ı muamele görmüyorlar.Son teklifleri kapitülasyon ahkamını ilga 

ettikten sonra muayyen bir müddetle mesela dört beş sene müddetle tarife-i hazıramızın 

bazı tadilatla tatbikini ve buna mukabil bize en ziyade naili müsaade devlet muamelesi 

icrasını kabul ediyorlar.Düvel-i itilafiye ve mümziyeden her biri beyinlerinde mevcut 

olan ve akdedilecek mukavelat-ı ticariye ile herhangi bir memleket ne gibi bir şey 

bahşederlerse bu en ziyade naili müsaade devlet kaidesinden biz de müstefit 

olacağız.Buna mukabil biz de tarife-i hazıramızı evvela umumi memnuiyetleri 

kaldırmak ve bu memnuiyetleri ötedenberi muamelat-ı ticariyede yaptığımız prensiplere 

tevfik etmek mesela kahtü gala ve buna mümasil ahvalde memleketin mevadd-ı 

gıdaiyesini harice ihrac etmek,memleketin emniyetine tealluk eden mevaddın 

memlekete idhalini menetmek,bazı eşya ve mevaşinin memlekete ithalini 

menetmek,memleketin usulü iktisadiyesini ızrar edecek vaziyetlerde bazı ithalat ve 

ihracat memnuiyetleri yapmak.Mesela mevadd-ı ibtidaiye ithalat ve ihracatını 

menetmek gibi esaslara tevfik edilecek ve harp içerisinde cari olan ve burada yaptığımız 

kanunlarla vazolunan umum memnuiyyetleri kaldırmak…Fakat buna mukabil bizim de 

onlara teklifimiz vardır.Birisi altın mevad ihracının memnuiyeti ve sonra dahilde 

müskirat memnu olduğu için  bu memnuiyet baki kaldıkça mevadd-ı müskire ,içki 

vesair ithalatın memnuiyetini onlara da kabul ettirmek.Memnuiyetler bu şekilde 

olacaktır.Tarife-i hazıra mucibince beş misle tabi olan eşya hakkında beş misli tatbik 

etmek,on beş misli olan için bunu yarıya yedi buçuğa indirin diyorlar.Biz de bunu 

yarıya indirmeğe imkan yoktur.15 mislini muhafaza etmeğe mecburuz ,diyoruz.Bu 

hususta anlaşmış değiliz.İstihlakat-ı dahiliye resmi namı altında ve hakikatta gümrük 

resmi şeklinde almkta olduğumuz resimleri hangi tarifeye göre tatbik edeceğiz.Bunların 

miktarını ve bu nevi eşyayı mukaveleye dercetmek ve beş sene müddet zarfında bu 

mukavele cari olacağı için şayet yeniden resim vazedersek dahilde istihsal ettiğimiz 

eşyayıda aynı istihlakat-ı dahiliye resmini tatbik etmek lazım gelecektir.Fakat  
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istihlakat-ı dahiliye resmi meyyanına(Okturva)(Durvadaksis) ve emsali vergiler bu 

hesaba dahil olmaktadır.Bizim fikrimize göre birinci kapitülasyonların ilgasını havi olan 

maddeyi muahede-i sulhiyeye koymak,mütebaki mevaddı bir mukavele-i ticariye 

halinde aynı zamanda devletlerle münferiden imza ve teati etmek suretiyle ve bazı 

tadilat ile beş sene için tespit edilen bir bir muahede-i ticariye halinde ve deriposide 

halinde gümrük meselesini halletmek imkanı görülmektedir.Altın fiyatlarındaki 

tebeddül ne olursa olsun,yani altın fiyatına tabi kağıdı da kabul etsek yine eşyanın beş 

mislini oynatmayacağız.Yalnız beş mislinden yukarı kısımlar için ehemmiyetli 

tenezzüller ve tebeddüller vukubulacak olursa mesela:Farz ediniz ki evrak-ı nakdiye 

fevkalade düşer,sekiz kağıt bir altın,yirmi kağıt bir altın olur ve o vakit de yirmi altın bir 

kağıt olduğuna nazaran husule gelen farkı tarifede oynatacak bir usulü kendilerine kabul 

ettirmek imkanı vardır.Fakat lehimize olarak beş misline olan fiyatları,altın fiyatları 

fevkalade tezayüt etse ve beş altın bir kağıda da gitse iki kağıt bir altına gitse,beş misli 

olan gümrük resmini tetkik etmekte olduğunu resmen yine beş misli olarak tetkik 

edebilmek salahiyetini haiz olduğu halde esaslarıyla bir mukavele-i ticariye suretiyle 

uyuşmağa imkan hasıl olmuştur.Biz,asıl birinci maddeyi gümrük hususunda 

kapitülasyonlar ahkamının mülga olduğunu muahede-i sulhiyeye koyduktan sonra yeni 

bir muamele-i ticariye zaman ile mukayyet ,dört beş senelik biz zaman için mukavele-i 

ticariyeye icra etmek ve bunu müstakilen mukavele-i ticariye halinde aynı zamanda 

münferiden imza ve teati etmek suretiyle uzun uzadıya müzakerelerden sonra Reis 

Paşanın Riyaseti halinde bunların bu şekilde muamele yapmağa ve noktainazarlarımızı 

bir ışık olmak üzere görmekteyiz.(Bu taraf anlamıyor sadaları.)(O taraf gürültü etmesin 

de anlasın sadaları) 

Efendiler,bu komisyonun müzakerede tetkik ettiği mesailden ikincisi,Serbest-i 

Seyr-i sefaindir.Alelumum serbest-i ticaret gibi serbest-i seyr-i sefain mevcuttur.Yalnız 

diğer Avrupa memleketlerinde olduğu gibi bir milletin kendi limanları arasında vaki 

olacak nakliyat-ı bahriye-i dahiliye bir inhisar halinde milli bayrağa tahsis 

edilmiştir.Buna (Kabotaj) hakkı derler.Bunu kendilerinden istiyoruz.(Türkçe’sini söyle 

sadaları.)Efendiler,evvela Türkçe’sini izah ettim,sonra ismini söyledim.Başka ismi 

yoktur.Yani memleketimizin limanları arasında Mersin’den ta Karadeniz’in son 

limanına kadar. 

TUNALI HİLMİ BEY(Bolu)-İskenderun ‘dan… 
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HASAN BEY(Devamla)-İskenderun’dan,Süveyş’ten bütün bu limanlar 

arasından cereyan edecek olan nakliyat-ı bahriye her memlekette olduğu gibi bizim 

Türk yani milli bayrağımıza,Türk bayrağına tahsis edilecektir.Bu hakkımızı 

tanımışlardır.Bir de Karadeniz sularında avcılık seyyahatı,sayd-ı bahri,o da bir hakkı 

milli olarak milli bayrağa tahsis edilmiştir.Efendiler,ecnebilerin bu hakkı 

tanınmamıştır.Limanların hidemat-ı dahiliyesi,bilhassa İstanbul’un hidemat-ı dahiliyesi, 

şilepler ve diğer kılavuzluk şileplerini celp,romörke etmek,romörkör kullanmak 

hukukunu da bir imtiyaz olarak,bir inhisar olarak,yine bize ait olmak haklarını 

kendilerinden istihsal etmişizdir.Şu halde Avrupa’dan doğrudan doğruya 

memleketimize gelen gemilere vapurlara Avrupa’dan getirdiği eşyayı hangi limanlara 

tahsis edilmiş ise o limana çıkacak ve o limandan doğrudan doğruya Avrupa’ya  gitmek 

üzere mal alabilir.Fakat Trabzon’dan aldığı malı Samsun’a ve Samsun’dan aldığı malı 

İzmir’e çıkaramaz ve böyle yapılmak üzere mal alamaz.Bu sahil nakliyatı,nakliyat-ı 

bahriyenin inhisarı denilen hak budur.Balık imtiyazı ve limanın hidemat-ı 

dahiliyesi,kılavuzluk hakkı,er hakkı da bizim olmak üzere kendilerine kabul edilmiş bir 

şeydir.Ahiren İtalyanların bundan pek fazla mütazarrır olduklarını iddia ederek bir tadil 

teklifinde bulundular.Bunu kabul etmez misiniz diye bizden suret-i hususiyede istimzaç 

ettiler.Türkiye’nin muahede-i sulhiye ile kendisinden ayrılan memleketler mesela,adalar 

var,Suriye var,Irak var.Bu memleketlere bir muamele-i mütekabile olmak üzere (kabotaj 

hakkı) verilebilir.Onlarla münasebet yapılabilir.Onların yani İtalyanların düşündüğü 

şudur.Benim anladığıma göre adaların sahil ile olan münasebetini vesile ittihaz ederez 

İtalyan bayrağını hamil vapurların bilhassa Akdeniz sahillerinde temas 

imkanını,nakliyat-ı dahiliyeyi dahi yapabilir kaydıyla kendileri istifade etmek 

istiyorlar.Herhangi bir memlekette bir  ticaret mukavelesi yapıp da şimdiki 

mukavelemizden daha müsait şerait bulursak düvel-i müttefika da bu kaideden 

bilistifade bizden aynı hakkı,aynı zamanda muameleyi talep etmek hakkını haizdir.Biz 

de onların yapacağı herhangi bir muamele-i ticariyeyi bahşederiz.Mesela:Yunanistan’a 

Bulgaristan’a üzümler için tütünleri için her türlü teshilat ve tenzilattan aynı derece 

istifadeye hakkımız mütekabil olacaktır.Fakat ben bir istisna yaptım!Ve buraya da bir 

telgraf çektim.Hudut mücavirliği dolayısıyla Suriye ile aramızda akdedilen bir 

mukavele-i ticariye vardır.O da mütekabile-i ticariye usulüne müstenit,bu Suriye’ye 
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mahsus olan mukavele-i ticariye diğer devletler için,diğer memleketler için en ziyade 

naili müsaade devletler meyanında verilemezdi. 

Çünkü onun bize verdiğini bizim ona vermemize imkan yoktur.Bu mesele 

evvelce ihtilaflı idi.Bilhassa İtalyanlar da o mukaveleden kendileri de müstefit olmak 

istiyorlar.Onun üzerine bir telgraf çekmiştik.Buraya bu mesele halledilinceye kadar o 

mukaveleyi lütfen çıkarmayın diye yamıştık.Böyle ayrılan memleketlerle aramızda 

yapılacak mukavelat-ı ticariye ile anlaşmaların en ziyade naili müsaade devlet kaidesine 

esas olamayacağını nihayet kabul etmişlerdir.Fakat benim, ihtiyaten benim kendi 

kanaatim bunun neticesi alınıncaya kadar yine bu mukavele Meclis-i Ali’den geçmese 

iyi olur.Zaten müddeti azdır.Üç sene için yapılmıştır.Beriki mukavele de kendimi için 

esaslara göre 4-5 sene için yapılacaktır.Azami olarak,ondan sonra tarafeyn istediği 

şekilde hareket etmek salahiyetini mütekabilen ihraz edeceklerdir.Bu müddet zarfında 

eğer düvel-i akide ile yeniden mukavele-i ticariye yapmak istersek müzakereye 

gireceğiz.Yeniden mukavele-i ticariye akdedeceğiz.Nitekim İtalyan bu beş sene 

nihayetini beklemeksin bir mukavele-i ticariye akdi için bize müracaat 

vermek,müzakerata girişmek niyet ve emelindedir.Bize bu hususta telgrafları 

vardır.Eğer bu mukavele meydana gelecek olursa artık o memleketle aramızda yeni bir 

mukavele mer’i olacak ve bu mukavele mer’i olmayacak.Eğer yeni bir mukavele 

akdetmeyecek olursak beş sene bu mukavele-i tarafeynin yekdiğerine karşı kabul ettiği 

esasat dairesinde,beş sene sonra istediğimiz şekilde beş misline ve on misline 

çıkaracağız.Veyahut indiririz.İstediğimiz muameleyi onlara yapmakta serbestiz.Onlar 

da bize istedikleri muameleyi yapmakta tamamen serbesttir. 

Mülkiyet-i sınai meselesine gelince:İhtira beratları ve alameti farika.Efendiler 

biliyorsunuz ki, bizim eski kanunlarımızda ve niamnamelerimizde memlekette 

vukubulaak ihtira beratlarının,alameti farika beratlar,hukuku şahsiye teşkil etmesi ve 

onlara vukubulacak taarruzların,taklitlerin,bunların hakkındaki takiplerin,gayrı meşru 

rekebetlerin vesairenin tevlit ettiği zararlar mahakim-i iadesi nezdinde,bir zarar ziyan 

davası ikame etmek suretiyle bundan müstefit olacaklardır.Zaten ellerinde idi.Yalnız bir 

mesele var.O meseleyi biz şimdiye kadar hiçbir memlekete karşı kabul etmiş değildik.O 

da mülkiye edebiye meselesidir.Hakkı telif namıyle bir kanunumuz vardır.Her müellifin 

yazdığı eser için,tercüme ettiği eser için kırk sene için bir hakkı şahsi temin 

ederiz.Başkaları o kitabı neşredemez.Tab edemez ve satamaz.Bu hukuk 
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naşirine,müellifine ait olur.Bu hususta diğer mevcut bir beynelmilel mukavelat ile kendi 

tebaasına karşı mukavelat ile mülkiye edebiyeyi kabul etmişlerdir.Biz bu mukaveleye 

dahil olmadık.Sebebi de Avrupa’nın terakkiyat-ı fikriyesinden memleketimizi,serbestçe 

müstefit etmek içndi ve kendilerinden bilmukabil bizim temin edeceğimiz bir hak 

yoktu.Kısmen de bizim eserlerimiz birçok alakadarlarla, onlara da tercüme edilerek 

satılmaktadırOnun için biz kabul etmedik.Şimdi bunu bizden istiyorlar.Diyorlar ki 

mülkiyet-i şahsiye, edebiye diğer haklar gibi haktır.Nitekim siz de birçok hakları 

tanımışsınızdır.Bunları da tanıyacaksınız.Bu hakkı tanımanın netayici,şimdiye kadar 

müelliflerin müsaadesini almaksızın,serbestçe tercüme ettiğimi,istifade ettiğimiz asar-ı 

ilmiyeyi ancak müelliflerin rızasıyla tercüme edeceğiz.Bundan istifade imkanı hasıl 

olmuştur. 

HASİP BEY(Maraş) – Fransızlar bu usulü Cezayir’de tatbik etti. 

HASAN BEY(Devamla) – Müdafaa sadedinde ben şunu söyledim:Şimdiye 

kadar bu mukavelelere dahil olmadığını kendi müellifimiz için bir hak olarak 

tanımaktan istinkaf ettiğimiz için değil,Türkiye’nin Garptan,Garp terakkiyat-ı 

umumiyesinden ve fikriyesinden daha ziyade istifade ederek memleketin terakkiyatına 

bu suretle hizmet etmek maksadına mebni.Yoksa hakk-ı mülkiyeti,mülkiyet-i edebiye 

hakkını inkar fikrinden doğmuş değildir.Zannediyoruz ki,sizin de  bizimle olan 

münasebatınız bize bu tarikin açık bırakılmasındadır.Eğer bu tarik açık kalırsa bizim 

memlekette de neşriyat böyle para vererek,satınalarak yapıldığı 

halde,naşirine,müellifine,mütercimine para vererek yapılabilecek derecede,para 

kazandıracak derecede değildir.Zaten az tercüme ediliyor;az sürülüyor.Bedel ile 

satınalmak icabederse,zannediyoruz ki,siz bizden daha ziyade mutazarrır 

olacaksınız.Lisanınız,bediiyatınız ve bütün maaliyatınız biim memleketimize giriyor ve 

bizim memleketimizde lehinizde ve medeniyetinizin bizim memleketimizde tevlit ettiği 

muhabbet ve dostluğu husule getiriyor.Bu sizin pek büyük manafii-i umumiyeniz.Eğer 

siz bu menaif-i umumiyenizi,müelliflerin hukuk-ı şahsiyesinden daha dun görürseniz – 

ve öyle gördüğünüzü zannetmiyoruz ,biz hakk-ı mülkiyeti inkar etmediğimiz için –

müeliflerinizin huku-ı şahsiyesine fakat zannediyoruz ki gerek sizin ve gerek bizim 

menfaatımız bu tariki şimdiye kadar olduğu gibi açık bırakmaktadır.Şayet bu 

mukaveleyi tabii bütün memleketlerle yapmak istemeyiz.Mecbur olacağız diğer 

memleketlerin bediiyatını ülkemize sokmağa.Bu da sizin için tabii hayırlı bir iş 
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olmayacaktır.Bütün bu delaile rağmen mülkiyet-i edebiyenin bizim tarafımızdan kabul 

edilmesini ve beynelmilel mukavelata bizim de iltihak etmemizi istiyorlar.Bakalım 

umumi komisyonca bu mesele ne şekil alacak?Binaenaleyh bu komisyona mevzu olan 

mesail bundan ibarettir. 

Bundan maada mesail-i maliye ve iktisadiye üzerinde dördüncü bir komisyon 

daha vardır ki;Hukuk-ı Menafi ve emval mesaliyle iştigal ediyor.Harp devresine,harpten 

evvel yapılmış mukavelata zaptedilmiş eşyaya,vazedilmiş hacizlere ve bu mukavelelerin 

suret-i fesih ve icrasına,suret-i tesviyesine dair mesail ile uğraşmaktadır. 

Bunda da birçok müşkilat vardır.Uzun müzakerattan sonra bu tali komisyondan 

ihtilaf halinde raporlar sevkolunmuştur.Tetkik etmek,kendileri mütekabil taahhüdata 

girmemek ve daima kendi tebaaları için bizden bir şey isteyerek böyle vaziyette 

bulunuyorlar.Son zamanlarda iş harpten evvel mevcut imtiyazlara intikal 

etmiştir.Muhtelif istikrazat dolayısıyle Fransızlara,vesair memleketlere karşı 

bahşedilmiş bazı şeyler…Fransızlar bunun meriyetini,yalnız şeraitin tebdilini biz 

kendimiz istediğimiz zaman kendilerine müracaat ederek yaptırmamızı talep ediyorlar. 

Bir de şimendifer meselesinin hulasai vaziyeti:Anadoluda bütün şebekeleri 

birleştirmek ve bunları devlete mal ederek İtalya,İngiltere,Fransa’dan mürekkep bizim 

de dahil olacağımız bir işletme şirketi kurarak,teşkil ederek,bütün şebeke-i hadiyeyi bu 

şirkete tevdi ettirmek ve eski şirketler mevzuu henüz yapılmamış aksamının inşaatını da 

bu şirketlere devretmek suretiyle bir muamele yapmak istiyorlar.Hukuk-ı umumiye 

emval meyanında Türk tebaası,kayıtları Osmanlı-Türk oldukları halde esham ve 

tahvilat-ı ecnebiyelerin ve düvel-i itilafiyenin elinde bulunan şirketlerin hukuku da 

kendi tebaalarının hukuku gibi himaye etmek teşebbüsündedirler.Bunları da biz suret-i 

katiyede reddettik.Osmanlı tabiiyetinde bulunan şirketler tabii Türk ve Osmanlı ferdi 

gibidir.Bunaların hukukunu müdafaa etmek ve bunalara ait bir hak varsa bunarlı 

müsebbiplerinden talep etmek,aramak ve şeraitini şerait-i hazıraya nazaran tebdil etmek 

lazım geliyorsa şirketlerle konuşmak halledilecek bir meseledir.Meseleye düvel-i 

itilafiyenin karışmasını ve bunlara müteallik mevaddın düvel-i itilafiye ile yapılacak 

muahedenamede olacak ahkam ile, mevad ile halledilmesini kabul 

etmeyiz,reddederiz,diyoruz.Bunda da fevkalade alakadarlık göstermektedirler.Hatta 

İtalya’nın Lombardiye şimendiferleri bir Fransız grubu elinde bulunmak suretiyle 

Fransa ile İtalya arasında da bu meseleden dolayı böyle bir şey olduğu halde 
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sermayeleri ecnebi tebaasına ait olan şirketlerin hukuk-ı imtiyazatı ve onların şerait-i 

hazıraya karşı tadili hakkında matalip karşısındayız 

Bir de mütarekeden beri İstanbul ile yapılan mukavelatın  Mer’iyetine dair 

ahkam vardır.Bunlardan bizim itiraz ettiğimiz; bir heyet-i hakime gitmek,meseleyi 

anlaşarak halletmek,tesviye etmek talebindedirler.Orada gerek imtiyaza müteallik ve 

gerek doğrudan doğruya maliye ile yapılmış birçok mukavele-i ahkam vardır.Her iki 

kısmına da şamil olacak ahkamı istiyorlar. Bendeniz yanıma bunu aldım geldim.Beliki 

bu muamele doğrudan doğruya alakadarlarla halledilmiş olsaydı bu sulh meselesinde 

karşımıza çıkmazdı.Fakat şimdiye kadar bu meseleleri tabii biz tanımıyoruz.İstanbul 

hükumetiyle yapılmış mukavele vesaireyi onun için bundan mütevellit haklarını da sulh 

muahedesine koyacakları mevad ile de teyit ve takviye etmek ısrarındadırlar ve bu 

talepte bulunuyorlar. 

Anadolu-Bağdat hattını biliyorsunuz.Suriye’ye ait olan aksamı için Ankara 

İtilafı mucibince bazı suret-i haller yaptık.Bu matalip karşısında  diğer aksamı için dahi 

bazı matalibatta bulunmamız vardır.Yalnız Anadolu hattı için Müşkül vaziyetlere 

girmişlerdir.Çünkü ahiren İsviçreli bir şirket konferansa müracaat ederek Anadolu 

şirketi hesabının kısm-ı azamı – zannederim %52.5’u – o şirkete ait 

olduğunu,Almanlara ait olmadığını ve binaenaleyh bu şirketin Almanlara ait bir şirket 

gibi tesviyesine razı olmamışlardır.Bu suretle bir talepte bulunmuşlardır.Kendi niyetleri 

bu hatları birleştirip ekseriyet teşkil edecekleri gruba,işletme şirketine 

devrettirmek,binaenaleyh bu suret-i tesviyenin şeklini sektedar edecek bir mani halinde 

orta yere çıkmıştır.Bunun için de kendi aralarında bir şekl-i hal aramaktadırlar.Bize bu 

hat için bir hakk-ı istimlak veriyorlar.Hükumete hakk-ı istimlak verip,şirket asbabı 

tahvilatı yerine ashab-ı tahvilatı ile hükumete mübadele ettirmek ve ondan sonra 

işletmek muamelatını umum diğer şirketler için – ki zaten İzmir-Kasaba ve temdidi 

hatları vardır ve bunların bir kısmı İngilizlerin şirketi,diğeri Fransız şirketinindir – 

onlarla diğer şebekeler tevhit edilerek müşterek bir şirkete bunu devir suretiyle tevdi 

etmek emelindedirler.Bundan dolayı da birçok metalip ve teminat karşısında 

bulunuyoruz.Bizim Harb-i Umumiden mütevellit kendilerinden bazı alacaklarımız 

vardır;bilhassa İngiltere’deki gemiler meselesi vardır.Bunun bedellerini kendilerinden 

istedik.İngiltere Maliye Nezaretinden bir zat komisyona dahil idi.(Gemileri neden aynen 

istemediniz sesleri) Gemileri aynen istemek var ve gemilerin bedeli için para istemek 
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var.Bunları İngitere almış ve kendi bahriyelerine ithal etmişlerdir.Elyevm de işitiyoruz 

ki,bu gemileri sistemleri dolayısıyle kadro haricine çıkarmışlardır.Gemiler bütün Harb-i 

Umumi içerisinde istimal edilmişlerdir.Belki yıpranmış ve işlenmiştir.Kadro haricine 

çıkmaları ya sisteminin tevafuk etmesinden veyehut  ömrünün artık İngiltere filosu 

meyanında bulunmasından dolayı yıprandığı cihetle istimale müsait olmamasından 

dolayıdır.Artık bedelini mi istemek,yoksa gemileri aynen mi istemek memleketimizin 

menafi-i iktizasındadır,buna dair bize vereceğiniz sarih malumat dahilinde biz hareket 

ederiz.Ancak bunu tanımak istermişler gibi göründüler.Biz kendilerine bizim 

karşımızda (Armstrong) fabrikası vardır ,yapılmış bir mukavele vardır.İngiltere 

hükümeti bunları harp iptidasında müsaade etmiştir.Bu Armstrong fabrikasıyle 

hükümetin arasında bir meseledir.Biz karşımızda medyun olarak Armstrong şirketini 

tanımaktayız ve borcu da hükümet aldı ve hükümetin vermesi lazım gelir diyoruz.O 

adam da diyor ki,İngiltere’nin hukuken bu hususta bir borcu varsa,İngiltere borcunu 

tanır ve ödeyen bir memlekettir.Ancak bunların bedelini iade etmekte fevkalade 

müşkilat vardır,diyorlar.Parlamentodan bunun için para geçirmek lazım ve böyle bir 

parayı parlamentodan geçirmeye imkan yok.Belki(arajman) bulursak,borcumuzun 

aramızda ödenmesine belki bir çare bulursak,sizin en ziyade muhtaç olduğunuz 

otomobil gibi,ray gibi diğer eşya-yı nafia şeklinde de vermek imkanı vardır.Çünkü bunu 

bize anten tediye edecek olursak meclisten tahkikat kanunu geçirmek gibi birtakım 

şekiller yapmaktadırlar.Fakat henüz bu da halledilmiş değildir.İhtimal ki gemileri aynen 

isteriz.İhtimal ki işimize gelirse,memleketimizin muhtaç olduğu eşyayı münasebeyi 

müsait fiyatlarla İngiltere bie vermek teklifinde bulunursa o da işimize gelir.Onun 

üzerine yürürüz.Velhasıl gemilerin bedelini istiyoruz.  

Düyun-ı umumiye mesaili meyanında bir mesele kalmıştır.Onu da suret-i 

hususiyede temas etmişizdir.O da birinci tertip altınların karşılığı olan ve (Raybank) ve 

diğer bankalardan düvel-i itilafiye tarafından alınmış olan paralardır.Diyoruz ki,düyunu-

ı umumiye kendi namına tevdi edilmiş olan bir parayı size kaptırmıştır.Yani siz düyun-ı 

umumiyeye tecavüz ederek cebren parayı almışsınızdır.Almanya’da ve Avusturya’da 

bulunduğu için buna muvaffak olmuşsunuzdur.Bitaraf bir memleketin düyun-ı 

umumiyesi emrinde olmuş olsaydı bunu alamazdınız dedik.Bu para Almanlara harp 

içerisinde vaki olan borçlarımız meyanında ve sizin de bize ibra ettiğiniz paralar 

meyanındadır.Binaenaleyh bu on beş milyon altından dolayı size on para borcumuz 
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yoktur.On paralik bir istikraz  şeklinde bunu kabul etmeyiz.Bundan dolayı sizi 

tanımayız.Bu para bizim paramız değildir.Hükümetin bundan dolayı size karşı hiçbir 

borcu yoktur.Fakat düyun-ı umumiyenin parasıdır.Düyun-ı umumiye bununla altı aylık 

birinci kısım evrak-ı nakdiyeyi mübadele etmek mecburiyetindedir.Bu parayı düyun-ı 

umumiyeye vereceksiniz.Düyun-ı umumiye de bunu mavuzu lehine sarfedecektir.Fakat 

bir istikraz şeklinde değildir.Meccanen bedava düyun-ı umumiyeye gelecek bir para 

olmak suretiyle ,yoksa evvelki mukavelesi mucibince %6 faizli ve az zaman zarfında 

itfası iktiza eden bir deyn şeklinde bu birinci tertip olarak evrak-ı nakdiye karşılığı olan 

altını almak niyetinde dahi değiliz.Bu parayı düyun-ı umumiyeye terk ediyoruz.Kendi 

namusundur,bu parayı al,birinci tertip evrak-ı nakdiyeyi imha eyle.Biz buna 

karışmayız.Bu bizim Almanlara karşı borcumuzdu.Almanlar da bunu müttefiklere 

devretmişlerdir.Müttefikler de bii bütün Almanlardan,Avusturyalılardan olan borçlardan 

ibra etmişlerdir ve ibra edeceklerine dair maddeyi de kabul ediyorlar.Düyun-ı umumiye 

bu altınları  alsın,birinci tertip evrak-ı nakdiyeyi imha etsin diyoruz.Elde ettiğimiz 

malumata nazaran bu birinci tertip evrak-ı nakdiyenin toplu olarak mikdarın bir milyonu 

düyun-ı umumiyede mevcuttur.900000 lirası Osmanlı Bankasında,400000 lirası İtibar-ı 

Milli Bankasında,40-50 binliralık da Hilal-i Ahmarde vardır.Bunların yekununu 

toplayacak olursak (2.600.000) liralığı böyle üç dört müessese elinde bulunuyor.Bundan 

maadası ecnebilerin,yerlinin,müslümanın,hristiyanın müteferrik olarak elinde 

bulunuyor.Bize borç taşkil etmememek , havadan bir para almak ,memleketimize gelip 

girmesi velevki doğrudan doğruya Türk  müesseseleri dahi olsa, düyun-ı umumiyenin 

dahi olsa biz menfaatimize hadim olacağı için herhalde bir kardır.Düyun-ıumumiye bu 

şekilde bu paraları almaya muvaffak olursa kendi namusunu ileri sürerek pek iyi bir şey 

olur kanaatindeyiz.Yoksa borç şeklinde veririz derlerse biz almaktan imtina 

ederiz.Çünkü biz %6 faizli altın istikraz edip de altını da bir yere yatıracak vaziyeti 

maliyede değiliz. İşte konferansın kırk gün devam eden mesaisinde gerek mesail-i 

arziye,gerek adli vesair mesail,kapitülasyon mesaili gerek mesail-i maliye ve düyun-ı 

umumiye hususunda vardığımız şekli heyet-i umumiyesiyle muhtasaran arz ettiğim şu 

çerçeve dahilindedir.Musul meselesi henüz halledilmiş değildir,yeni halledilmeye 

başlanılmıştı,suret-i hususiyede görüşülmüştür.Arz ettim.İngilizler bunu ayrı bir şekilde 

halletmek üzere bir muhtıra vermişlerdir, biz de aynı suretle muhtıra vererek bunun 
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bizde kalmasını istemişizdir.Ve lüzum ve kanaatini izhar etmişizdir.Musul meselesi 

aramızda kavgalıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY(Yozgat) –Cenup hudutlarına dair bir şey 

söylemediniz mi? 

HASAN BEY(Devamla) –Hayır,henüz zemini gelmemiştir.görüşülmemiştir 

efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY(Devamla) -Adalar meselesi… 

HASAN BEY(Devamla) –Adalar meselesi de ,Musul ve Adalar ve cenup 

meselelerini konferansta hiç mevzubahis etmemek için evvela aralarında bir ittifak 

yapmak istiyorlar.Fransızlar bu ittifaka girmek için Ankara İtilafının mevcut olup 

olmadığı kanaatında bulundular ve buna dair Paşa ile temasta bulundular.Paşa Paris’e 

seyahat ettiği zaman bu mesele karşısında kaldı zannederim.Binaenaleyh bu mesele 

ortaya atılmış olsaydı her üç mesele mevzubahis olmayacak şekilde müttehit bir cephe 

ile karşımıza çıkarak her üçünü tatmin edecek şekilde hallettirmek tarikini ihtiyar 

ediyorlardı.Paşa heyet-i umumiyesi itibariyle müzakerattan içtinap ederek ve 

mukavelatın mer’i olduğunu ifade ederek bundan kaçmış ve Fransızlar da Musul 

meselesinde İngilizlerle bir olmaktan ayrılmışlardır.Bugün İngilizlerle Musul meselesini 

yalnız başımıza görüşüyoruz.Binaenaleyh o meseleye hiç temas edilmemiştir ve temas 

etmeye de imkan yoktur. 

Efendim bir istirhamım daha var.Burada Meclis-i Ali’nin münakaşatında vaki 

olan bazı ihtilaflar fevkalade büyütülerek Lozan muhitine aksettirilmektedir. 

SELAHATTİN BEY(Mersin) –Hangi mesele efendim? 

HASAN BEY(Devamla) –Herşey efendim.Hilafet meselesi hakkında ,bilmem ne 

dereceye kadar doğrudur.Oraya birçok propagandalar geldi. 

SELAHATTİN BEY(Devamla) –Mecliste o mesele mevzubahis olmadı. 

HASAN BEY(Devamla) –Bendeniz,duyduğumu söyleyeyimde efendim.İstikrar 

yoktur,ne olacağı belli değildir gibi hisler ve telakkiler yağıyor.Bunun biz derhal tesirini 

görüyoruz.Binaenaleyh her zamandan ziyade cephemizin gayet müttahit olduğunu ve 

istikrarın tam mevcut olduğunu her vesile ile harice karşı izhar etmek mecburiyetinde 

bulunduğumuz bir devirde olduğumuzu,yani bilfiil orada bulunan arkadaşlarımız olmak 

itibariyle sizden rica ediyorum. 

SELAHATTİN BEY(Mersin) –Makam-ı Riyaset ve hükümete söyleyiniz. 
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HASAN BEY(Devamla) –Bunu başka bir şey halinde söylemiyorum. 

REİS –Rica ederim kesmeyiniz. 

HASAN BEY(Devamla) –Bendenizin şimdi maruzatım bundan ibarettir.Eğer 

arkadaşlardan bir sual varsa cevabını vereyim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY(Trabzon) –Yemen’e dair bir şey konuşuldu mu? 

HASAN BEY(Trabzon) –Aynen duruyor efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY(Yozgat) –Mübadele-i üseradan?... 

REİS –Efendiler, malum-ı aliniz bir müzakere açılmış değildir.Hasan Bey sulh 

müzakeratından gelmiştir ve burada beyanatta bulundu.23 arkadaş söz aldı.İsimlerini 

kaydettim.Ben bunları bir sual telakki ediyorum.(Hayır sesleri) Binaenaleyh açılmış bir 

müzakere yoktur.Eğer kabul ederseniz… 

 

                                                                               1 Kanunusani 1339 
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 EK-3.  

TÜRK MURAHHAS HEYETİ BAŞKANI HASAN SAKA’NIN SAN 

FRANCİSCO KONFERANSI’NIN 30 NİSAN 1945 TARİHLİ OTURUMUNDA 

YAPTIĞI KONUŞMA 

 Hasan Saka, ( Konferansı toplamak teşebbüsünü ele almış olmasından dolayı 

Birleşmiş Amerika Hükümetine ve gösterdiği nazikane misafirperverlikten dolayı da 

San Francisco Belediyesi’ne teşekkürlerini bildirmişti. Başbakan Roosevelt’ten de 

sitayişle bahsettikten sonra bilhassa şunları söylemiştir) : “ Türk Murahhas Heyeti, 

Dumbarton Oaks Projesi hakkındaki mülahazalarını genel sekreterliğe bildirmiş 

bulunmaktadır. Türk Murahhas Heyeti, yeni yasanın, bütün anlaşmasızlıklarının adalete 

ve hakka uygun olarak halline çalışması hususunda bir hüküm ihtiva etmesi icap ettiği 

kanaatindedir. Genel Kurul projede derpiş edilmiş olduğundan daha geniş yetkilere ve 

bir kontrol hakkına malik olmalıdır. Türk Murahhas Heyeti, ağır sorumluluklar 

yüklenmiş olan büyük milletlere, diğer devletlerde daha geniş salahiyetler tanımakla 

beraber, güvenlik kurulundaki muvakkat üyelikler sayısının arttırılması ve buna muvazi 

olarak herhangi bir karar alınabilmesi için  lüzumlu olan asgari oy miktarının 

çoğaltılması suretile, bu kurulda daha gerçek bir muvazene temin edilmesinin muvafık 

olacağını mülahaza etmektedir. Bundan başka, Türk Murahhas Heyeti, adli usulün bir 

kere tatbik mevkiine konulduktan sonra, tabii seyrini takip etmesinden hak prensiplerine 

daha uygun olacağı ve güvenlik kurulunun, mahkemenin kararına tebaiyet edecek tarafı 

koruması lazım geleceği mütaleasındadır. Türk Murahhas Heyeti herhangi bir ihtilafın 

halli, devletlerin münhasır salahiyetlerine terk edilen meselelerden   olup olmadığını 

tayin edebilmek üzere yasaya sarih bir formül konulmasını lüzumlu sanmaktadır. Bölge 

anlaşmaları mekanizmasına matlup müessirliği verebilmek için, bu kabil anlaşmaların 

müşterek güvenliği teşkil eden unsurlar olarak  telakki edilmeleri icap edecektir. 

Nihayet, yasa meşru müdafaa husun da sarih bir hüküm ihtiva etmelidir. Dumbarton 

Oaks Projesi, Türkiye’yi derhal kendisine cezp etmiştir. Zira Türkiye’nin bütün milli ve 

harici siyaseti, içerde barış, dışarıda barış esasına bir umde haline koyan Milli Misak’tan 

doğmaktadır. İşte bu zihniyetle hareket etmek suretiledir ki, Türkiye Hükümeti, 

Milletler Cemiyeti’nin faaliyetine zecri tedbirlerin ve Nyon Andlaşması’nın tatbiki de 

dahil olmak üzere, iştirar etmiştir. Müşterek güvenliğin iflası karşısında, Türkiye 

Hükümeti daha harp çıkmadan evvel barışa bağlı milletlerin safında yer almıştır. Türk 
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Murahhas Heyeti Tahakkukunu temenni ettiğimiz neticeye varmak için Birleşmiş 

Milletlerin aşmak zorunda kalacakları büyük güçlükleri müdrik bulunmaktadır. Fakat 

tasavvur ettiğimiz gibi bir barış ancak çok uzun zamanda, dikkat ve sabırla başarılacak 

bir eser olabilir. Türk Murahhas Heyeti, ne bu konferansın muvaffakiyetinden, ne 

vücude getirmek için toplandığımız yeni teşkilatın hayırlı tesirinden ve ne de bilhassa, 

bu teşkilatın başlı başına mevcudiyeti ile insanlığa yapabileceği muazzam hizmetlerden 

şüphe etmeğe hakkımız olmadığı kanaatindedir.” 
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EK -4. 

 I. Saka Hükümeti Programı  

Büyük Millet Meclisinin çalışmaya ara verdiği günlerde iş başına gelen ve en 

kısa zamanda huzurunuza çıkmayı vazife bilen hükümetiniz bu fırsattan faydalanarak 

yüksek heyetinizi derin saygılarla selamlar.  

Aziz Arkadaşlar,  

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının 19 Mayıs 1945 nutkundan ve 1946 

olağanüstü parti kurultayından sonra tek dereceli seçim, birden fazla parti hayatı ile 

başlayan ve devlet başkanının 12 Temmuz beyânnâmesinde en kesin ifadesini bulan 

yeni iç politika devrinde hükümetinizin başlıca vazifesi, bu geniş demokrasi rejiminin 

kurucusu olan inkılâpçı partimizin umdelerine dayanarak memlekette gittikçe gelişen bu 

sistemin ve onun temeli saydığımız siyâsi emniyetin inkişafını sağlamaya çalışmak 

olacaktır.  

Anayasa hükümlerinin ve partimizin programının gerektirdiği gibi, bütün 

vatandaşların her türlü haklarından en güvenli şekilde istifade etmeleri cumhuriyet 

idaresinin başlıca amacıdır.  

Siyâsi partilerin çoğunlukta veya azınlıkta, iktidarda ve muhalefette devlet idare 

teşkilâtı karşısında farklı muamele görmemelerini, kanunların kendilerine verdiği 

haklara dayanarak çalışma imkânları bulmalarını Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, 

giriştiğimiz hayatın tabii bir icabı saymaktadır.  

Bugün olduğu gibi, gelecekte de siyâsi huzur ve emniyeti eksiksiz olarak, 

değişmez bir nizam ve bir ahlâk geleneği şeklinde yerleştirecek unsurları tamamlamaya 

çalışmak ehemmiyet verdiğimiz bir gayedir. Hükümetiniz, aynı zamanda bütün 

partilerin herşeyden üstün olarak cumhuriyet müesseselerine hürmet etmelerini 

demokrasi hayatının kuvvetli mesnedi bilmektedir.  

Huzursuzluk ve düzensizlik hareketlerini, keyfi ve cebri muamelelere karşı 

göstereceği aynı hassasiyetle takip edecek olan hükümetiniz kanunların suç saydığı bu 

gibi hareketleri her nerede görürse suçluları adaletin eline teslim etmekte tereddüt 

göstermeyecektir.  
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Bu münâsebetle şunu da arz edeyim ki, hukukta ve cezada davaların süratle 

neticelendirilmesini temin etmek suretiyle halkın adalet işlerinde esaslı bir dileğine 

cevap verilmiş olacaktır.  

Feragat ve fedakârlık duyguları içinde, çok defa güç şartlar altında, vazifelerini 

yapan idare amirlerinin memleket nizam ve asayişini, kanun dairesinde, dikkatle 

korumaktaki çalışmalarını takviye edeceğiz. Vazife ve mesuliyetleri ile yakından alâkalı 

olacağız.  

Şunu da açıkça belirtmeyi vazife biliriz ki, fikir ve kanâat hürriyetine hürmet 

göstermekte ne derece titiz davranacak isek kanunların yasak ettiği aşırı sağcı ve solcu 

tahrik ve teşkillere karşı da çok uyanık ve tedbirli olmak azmindeyiz.  

Aziz arkadaşlar,  

Hükümetlerin ve partilerin müşterek malı olarak bir milli siyâset haline almış 

olan dış politikamız devam edecektir.  

Karşılıklı saygı, şeref ve haysiyet esasları dahilinde herkesle dost geçinmeyi 

daima gaye bilen Türkiye Cumhuriyeti, bütün anlaşma ve andlaşmalarını her zaman 

olduğu gibi barış ve güven siyâsetine yöneltecek, varlık ve istiklâlinin müdâfâası 

bakımından gerekli bulduğu tedbirleri almakta asla kusur etmiyecektir. Bu tedbirlerin 

başında yurdumuzu ve istiklâlimizi korumak için her an nöbet bekleyen kara, hava ve 

deniz, ordularımızın kudretini artıracak her imkândan faydalanarak tedbirler almayı, 

bugünkü dünya şartları içinde baş vazife biliyoruz.  

Birleşmiş Milletler prensiplerine samimi olarak bağlı kalan hükümetimiz, bu 

yüksek kurulun geçirdiği buhranlara rağmen, dünyada barış ve güven amili olarak 

yaşamasına ve daha iyi işler bir hale gelmesine bütün iyi niyet sahibi devletlerle birlikte 

çalışmaya devam edecektir.  

Muhterem arkadaşlar,  

Hükümetin ehemmiyetle üzerinde durarak ele alacağı işlerden biri, vatandaşların 

geçim zorluğuna çare aramaktır. Hem milli ölçüde, hem dünya çapında çeşitli 

sebeplerden bu muğlak mesele ile uğraşmak, lazım gelen tedbirleri aramak üzere ilgili 

bakanlardan devamlı bir heyet kurulmuştur.  
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Bu sahada resmi ve mahalli teşekküllerden başka, serbest toplulukların ve 

teşebbüs sahiplerinin bu milli vazifede hükümete yardımcı olmalarını istiyeceğiz. Bu 

konuda, bütün milletin hükümetle işbirliği etmesinin zaruri olduğunu inanıyoruz.  

Memleketin başlıca dertlerinden olan ve bilhassa büyük şehirlerde kendini 

gösteren mesken buhranını mümkün olduğu kadar çabuk önlemek için ciddi tedbirler 

almak kararındayız. Bu tedbirlerin başında, inşa fâaliyetine engel olan malzeme 

darlığını, bu arada bilhassa çimento, kereste ve demir sıkıntısını giderecek çarelere 

başvuracağız. Bu ihtiyaçları karşılayacak ithalât ve gümrük kolaylıkları, düşündüğümüz 

tedbirler arasındadır. Kereste ithâlini kolaylaştırmak suretiyle ormanlarımızı da harap 

olmaktan kurtarmayı hedef tutuyoruz.  

Sayın Arkadaşlar,  

Hayat pahalılığına daha esaslı çare olmak, aynı zamanda memleket ekonomisi, 

milli serveti geliştirmek bakımından en gerçek tedbirlerin, her sahadaki istihsâllerimizi 

süratle artırmak olduğuna inanıyoruz.  

Türkiye ekonomi hayatının temeli olan toprak istihsâllerini artırmak için ilk iş 

zirâati iptidai vasıtalardan kurtarmaktır. Bu yolda gereken tedbirleri alacağız.  

Devletin elinde bulunan işletme çiftliklerini istihsâl müesseseleri halinden 

çıkarıp, bulundukları zirâat bölgelerinde müstahsile modern usulleri öğretecek bir 

mektep vazifesi gördürmek ve çiftçilerin muhtaç oldukları tohumları sağlayacak örnek 

müesseseler haline getirmek kararındayız.  

Zirâat meselesi ile ilgili olarak, başlamış olan çiftçiyi topraklandırma işine adalet 

dairesinde devam edilecek ve devlete ait arazinin ilk önce dağıtılması gözönünde 

tutulacaktır.  

Memlekette zirâatin temeli olan su işlerine lâzım gelen ehemmiyeti vermekteyiz. 

Büyük su işlerinde şimdiye kadar başlanmış olan konuları biran evvel toparlamaya ve 

tamamlamaya gayret edeceğiz. Ufak masraf ve yardımlarla önemli faydalar sağlayan 

küçük su işlerini, daha geniş ölçüde devam ettireceğiz.  

Endüstride istihsâlin artmasına ve rasyonel hale konmasına çalışmak büyük 

emelimizdir. Fabrikalarda maliyetin indirilmesine ve kalitenin yükselmesine 

çalışacağız.  



 155

Hükümetin bu meselede ehemmiyet vereceği bir noktada da devletçilik sahası ile 

hususi sermaye ve teşebbüslere ayrılan yerin uzun vadeli bir planla kesin olarak 

kararlaştırılıp ilân edilmesi olacaktır. Devletin hususi teşebbüslerle kendi sahası 

arasında rekabete girişmemesine dikkat edeceğiz.  

Su kuvvetinden ve linyitlerden elektrik enerjisi elde etmekle milli endüstrinin en 

verimli şekilde ilerleyebileceğine inanıyoruz. Bu suretle, hem maliyet fiyatlarını 

indirmek kabil olacak, hem de geniş ölçüde yakıt ve bilhassa ulaştırma tasarrufu elde 

edilecektir. Bu işi önemle takip edeceğiz.  

İstihsâli artırma bahsinde madenlerimizin milli servet ve ihracat bakımından çok 

ehemmiyetli mevkiini göz önünde tutarak en modern şekilde makineleşmiş rasyonel bir 

işletmeye kavuşmasını ön plana alacağız.  

Bu sahada memleketin istikbâlde, büyük bir servet kaynağı olmaya namzet 

kömür havzamızı en başta düşünmekteyiz. İstihsâl seviyesini çok yakın bir zamanda 

yükseltmek kararında olduğumuz havzanın, bu gayeye erişmesi için bütün lüzumlu 

vasıtalarla teçhiz edilmesine çalışmak kararındayız.  

Milli ekonomide bir taraftan yolların, diğer taraftan limanların ehemmiyeti 

meydandadır. Bunun içindir ki, memleketin her tarafını birbirine bağlayan ana 

demiryolu şebekesini tamamlamaya ve yolların müntehi olduğu limanları bir an evvel 

yapmağa çalışacağız.  

Yol şebekemizin en yeni usullerle ve makineli vasıtalarla yapılmasını ve sistemli 

bir bakım altına alınmasını esas tutuyoruz.  

Ulaştırma işlerinde tarife meselesine ehemmiyet vereceğiz. Memleketin 

ekonomik hayatında büyük rolü olan tarife sisteminin istihsâli teşvik etmek ve 

kolaylaştırmak için icabına farklı ve seyyâl olması imkânlarını araştıracağız.  

Vergi sisteminde başlamış olan düzeltme fâaliyetine devam edecek vasıtasız 

vergilerimizi daha adaletli esaslara dayandıracağız. Bu vergileri vatandaşların gerçek 

gelirleri ve ödeme güçlerine uygun bir hale koymaya çalışacağız. Vasıtalı vergilerimizi 

de milli hayatı ve ekonomik kaynaklarımızı zorlamayacak şekilde geliştirmeye gayret 

edeceğiz.  



 156

Dış ticarette, bilhassa zaruri halk ihtiyaçlarını karşılayan eşyanın ithâlinde 

mümkün olan her kolaylığa devam etmek kararındayız.  

Şu noktayı belirtmek isterim ki, hükümet her türlü ekonomik teşebbüslerde yerli 

olduğu kadar yabancı sermayeye geniş yer ayırmak ve bunları teşvik etmek 

kararındadır.  

Bundan başka, hükümetiniz büyük bilgi ve tekniğe ihtiyaç gösteren bütün iş ve 

istihsâl sahalarında yabancı mütehassıslardan en geniş ölçüde istifade etmek 

emelindedir.  

Muhterem Arkadaşlar,  

Hükümetin ehemmiyetle üzerinde duracağı başlıca işleri yüksek heyetinize bu 

suretle bildirmiş oluyorum. Hükümetin sürekli genel vazifeleri hakkında tafsilâta 

girişmeyi faydalı bulmadık. Hiç şüphe yok ki, bütün icraatında partimiz programına 

bağlı kalan hükümetiniz sağlık işlerinin ve milli eğitimin gelişme şartları üzerinde 

ehemmiyetle duracağı gibi, işçi ve çalışma hayatını nizamlama ve sosyal emniyeti 

sağlama meseleleri ile de çok yakından alâkadar olacaktır.  

Üzerinde hemen duracağımız ıslâhat işlerinden de kısaca bahsetmek isterim :  

Devlet kadrolarında rasyonel bir çalışma sistemi kurmak ve esaslı tasarruf 

yoluna gitmek kararındayız. Bu amacın gerçekleştirilmesi için, yüksek ihtisas sahibi 

olarak tanınmış yabancı müesseselerden de faydalanmayı yerinde buluyoruz.  

Devlet idare teşkilâtının çalışmasını hükümet değişmelerinden müteessir 

olmayacak istikrarlı şekil ve usullere bağlamayı lüzumlu görüyoruz.  

Cumhuriyet rejiminin başlıca gayesi, idare teşkilâtının halk menfâatleri 

hizmetinde olmasıdır. Bu bakımdan, bütün idare ve emniyet teşkilâtımızın, kanunları 

tatbik ederken, vazifelerini yaparken, bu zihniyetle hareket ederek halka iyi muamelede 

bulunmaları lüzumunda ısrarla duracağız.  

Cumhuriyetin temeli olan fazilet ve ahlâk savaşında müessir tedbirler alacağız. 

Devlet idaresinde vazife ve salahiyetlerini kötü kullananlara karşı çok hassas davranmak 

azmindeyiz.  
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Sayın arkadaşlar,  

Bu yollarda yürüyecek olan hükümetimizin programı yüksek tasvibinizi 

kazanırsa bize güven oyu vermenizi dileriz. İtimadınızı kazandığımız takdirde, 

yüklendiğimiz vazifeleri başarabilmek için sizlerden her sahada değerli irşatlarınızı 

bizden esirgememenizi rica edeceğiz.  
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EK 5. 

 I. Saka Hükümeti Bakanlar Kurulu   

10.09.1947-10.06.1948 

Başbakan  

Hasan SAKA (Trabzon)  

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı  

Faik Ahmet BARUTÇU (Trabzon)  

Devlet Bakanı  

Mustafa Abdülhalik RENDA (Çankırı) 10.09.1947-20.02.1948  

Adalet Bakanı  

Şinasi DEVRİN (Zonguldak)  

Milli Savunma Bakanı  

Mustafa Münir BİRSEL (İzmir) 10.09.1947-05.06.1948  

İçişleri Bakanı  

Münir Hüsrev GÖLE (Erzurum)  

Dışişleri Bakanı  

Necmettin Sadık SADAK (Sivas)  

Maliye Bakanı  

Halit Nazmi KEŞMİR (Tokat) 10.09.1947-23.03.1948  

Hasan Şevket ADALAN (İzmir) 27.03.1948-10.06.1948  

Milli Eğitim Bakanı  

Reşat Şemsettin SİRER (Sivas)  

Bayındırlık Bakanı  

Kasım Rifat GÜLEK (Seyhan)  

Ekonomi Bakanı  

Cavit EKİN (Diyarbakır)  

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı  
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Behçet UZ (Denizli)  

Gümrük ve Tekel Bakanı  

Hasan Şevket ADALAN (İzmir) 10.09.1947-27.03.1948  

Tarım Bakanı  

Tahsin COŞKAN (Kastamonu)  

Ulaştırma Bakanı  

Şükrü KOÇAK (Erzurum)  

Ticaret Bakanı  

Mahmut Nedim GÜNDÜZALP (Edirne)  

Çalışma Bakanı  

Tahsin Bekir BALTA (Rize)  
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 EK 6. 

 II. Saka Hükümeti Programı  

Sayın Arkadaşlar; Hükümetimizin Yüksek Heyetinize beyannâmesini 

sunacağım.  

Büyük Millet Meclisinin Sayın Üyeleri,  

Anayasa gereğince, tutacağı yolu ve siyâsi görüşünü açıklayarak oyunuzu 

istemek üzere huzurunuza çıkmış bulunan Hükümetimiz bir parti programına bağlı 

olduğunu göz önünde tutarak, başarmakla görevli bulunduğu işlerin teferruatı üzerinde 

durmaksızın ehemmiyetli gördüğü memleket davalarını huzurunuzda belirtmeyi daha 

elverişli bulmaktadır.  

Aziz arkadaşlar,  

İkinci Cihan Harbinin sona ermesiyle ve karanlık bir sürünceme devresine 

girmiş bulunan dünya ufuklarında herhangi bir iyileşme alâmeti henüz belirmemiştir. 

Milletlerarası münâsebetlerin bir ahlâk ve adalet nizamı içinde gelişebilmesini 

sağlayacak ve insanlığın daha kötü akibetlere düşmesini önleyecek başlıca çare olarak, 

Birleşmiş Milletlere inanımız, bugünün şartları ne olursa olsun devam etmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin dış siyâsetinin değişmiyeceğini bu vesile ile 

bir kez daha teyid etmek isteriz.  

İkinci Cihan Harbinin ilk yılından itibaren müşterek insanlık ideali uğrunda Türk 

Milletinin katlandığı ve bugün de hürriyet ve istiklâli uğrunda halâ katlanmakta 

bulunduğu fedakârlıkların ne derece ağır olduğunu bilmeyen kalmamıştır. Sekiz yıldır 

Devlet Bütçesi'nin yarısına yakın, hatta zaman zaman yarısından fazlası vatan 

müdâfâasına ayrılmaktadır. Bu bakımdan durum, harp esnasında olduğundan asla daha 

müsait değildir. Biâkis, bu masrafların uzun yıllar arasız devam etmiş olması, milli 

ekonomi üzerinde gitgide ağırlaşan bir baskı yapmaktadır. Fakat, Hükümetimiz, şimdiye 

kadar olduğu gibi bundan sonra da milli savunma ihtiyaçlarını her ihtiyacın üstünde 

tutacaktır. Zira, ülke bütünlüğümüzün ve bağımsız Devlet haysiyetimizin başlıca 

temelini bunda görmekteyiz. Bu uğurda, gerekirse, milletimizin daha ağır fedakârlıklara 

tereddütsüz katlanacağından şüphe edilmez.  
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Sayın Arkadaşlar,  

Büyük Meclis'in bu toplantı yılında çıkardığı bazı kanunlar, girmiş olduğumuz 

yeni demokratik sistemin temellerini kuvvetlendirmiştir. Yüce Kamutayın tasvibine 

sunulmak üzere bulunan Seçim Kanunu değişiklik tasarısı gerçek demokrasilerin temeli 

sayılan halk iradesinin, iyi niyet sahibi hiç kimsenin itiraz edemiyeceği bir emniyet 

içinde belirtilmesini sağlayacaktır. Hükümet, önümüzdeki kısmi seçimlerin ve her 

seçimin, vatandaşların oylarını sebestçe kullanabilecekleri ve neticelerine emniyetle 

bakabilecekleri bir tarzda cereyan etmesine önem vermektedir. Türkiye’de 

demokrasinin tertemiz geleneklerle siyâsi ve medeni vatandaş haklarını teminât altında 

bulunduran mevzuat üzerinde yükselmesine titiz bir itina göstermekte devam edeceğiz.  

Bu arada, Basın Kanununu, memleket basınına düşen yüksek görevin değerini 

takdir ederek, bir taraftan Anayasamızın sağladığı hürriyetlerin sınırı içinde en geniş 

tenkid hakkını tanıyan, fakat diğer taraftan, en medeni memleketlerde olduğu kadar 

ferdin şeref ve haysiyetini koruyan bir şekle koymanın lüzumuna inanmış bulunuyoruz.  

Anayasamızın teminât altına aldığı rejimimize zarar verecek propaganda ve 

tahrikatla müessir şekilde mücadele etmek azmindeyiz.  

Sayın Arkadaşlarım,  

Vatandaş çocuklarının oylarına dayanan sağlam ve kuvvetli bir iktidarla, siyâsi 

ve tabii haklarının her türlü şartlar altında masun kalacağından emin bir azlık 

murakabesi veya muhalefet sistemini yerleştirmeye çalışmak, gayelerimizin başında 

gelmektedir. İktidarın azlığı ezmesini, azlığın da meşru ve kanuni haklarının sınırı 

dışına çıkarak tahakküm yoluna sapmasını milletimizin asla tahammül edemiyeceği 

istibdat şekilleri saymaktayız.  

Yurdumuzun medeniyet ve refah yolunda ilerlemesini halk iradesine dayanan bir 

idarenin devamında görüyoruz. Bunun için kanunlarda, sosyal ve politik hayatta olduğu 

gibi her derecede okullarımızda demokratik terbiyenin yerleşmesine ehemmiyet 

vereceğiz.  

Değerli milletvekili arkadaşlarım,  
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Biraz önce işaret ettiğimiz dünya durumu, bunun neticesi olan ve bütçemizin 

yarısını kaplayan Milli Savunma giderleri, düzeltilmesi, giderilmesi veya azaltılması, 

yalnız memleketimizin gayretleri ile kabil olmayan bir sıkıntı yaratmıştır.  

Memleketimizin çekmekte olduğu sıkıntıları dünyanın politik ve ekonomik 

durumundan tecrit ederek mütâlâa etmenin doğru olmayacağını takdir edersiniz. Bütün 

dünyada ekonomik zorluklar henüz azalmış değildir. Hatta bir çok memleketlerde bu 

zorluklar artmaktadır. İç ve dış amillerin elverdiği nispette bu sıkıntıyı gidermeye 

çalışmak elbette vazifelerimizin başında gelir.  

Muhterem Arkadaşlar,  

Yıllardır bütçemizin yarısını alan Milli savunma masraflarını ve diğer yarısına 

yakın kısmını bulan Devlet kadro giderlerini, öbür yandan kültür, ekonomi, sağlık ve 

bayındırlık alanlarında kalkınmamızın gerektirdiği karşılıkları, ekonomik 

kaynaklarımızı zorlamadan temin etmek ödeviyle karşı karşıya bulunmaktayız.  

Bundan dolayıdır ki, Devlet idaresi sorumluluğunu üzerine alan bir Hükümet bu 

ödevini yerine getirebilmek için yüksek heyetinizin hem güvenine, hem yardımına 

dayanarak cesaretli ve radikal tedbirler almak mevkiindedir.  

Büyük Meclis önünde açıklamak isteriz ki, yalnız genel bütçeye dahil teşkilât 

kadroları her yıl artışlar kaydetmek suretiyle çeşitli özlük hakları ile birlikte karşılıkları 

içinde bulunduğumuz yıl bütçesi gelirinin % 46’sına kadar yükselmiştir.  

Hükümetimiz bu derece yükselmiş olan kadro masraflarının daha fazla artmasını 

önlemek kararındadır. Bu kadroyu hizmet ihtiyaçları ile mütenâsip bir hale getirmek 

için alınmış olan kararın tedrici surette tatbikine geçilerek bütün kadroları yeni baştan 

düzenlemek, sayısı on yıl içinde bir misline çıkmış olan memurlarımızı, kitle halinde 

açıkta bırakmayacak şekilde ve mağduriyete sebep olmayacak tedbirlerle, bugün için 

mümkün olan asgari kadrolara varmak istiyoruz.  

İçinde bulunduğumuz hal ve şartlara göre, devlet masraflarında tasarruf 

lüzumunu görmemek mümkün değildir. Hükümetimiz bu tasarruf gayesini en ciddi 

şekilde gerçekleştirmek azmindedir.  

Bu arada, ekonomik kalkınmamız için doğrudan doğruya verimli olmayan ve 

geciktirilmesi mümkün olan inşaattan vazgeçmek kararındayız. Diğer taraftan, Devlet 
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idare masraflarının her nev’inde mümkün olan azami kısıntıya gitmek suretiyle bütçe 

yükünü hafifletmeye gayret edeceğiz.  

Bütçe kısıntılarıyla birlikte, vergilerimizin ıslahı yolunda girişilmiş olan 

çalışmalara devam edeceğiz. Bu arada vergi reformumuzun esasını teşkil eden gelir ve 

usul kanunlarının Yüksek Meclisçe bu yıl içinde kabulü, davanın hallini 

kolaylaştıracaktır.  

Şunu da kesin olarak belirtmek isteriz ki, mali durumun sağlamlığı bakımından 

bütçe masrafları için hiçbir suretle emisyon tedbirine gitmeyeceğiz. Para değerinin 

korunmasına ve Türk parasının içerde ve dışarda istikrar ve emniyet unsuru olmak 

vasfını muhafaza etmesine itina göstereceğiz.  

Tasarruf yolunda alacağımız tedbirlerin yaratacağı imkânlar ne olursa olsun 

ekonomik kalkınmamızı biran önce gerçekleştirmek için, dış krediye ihtiyacımız 

aşikârdır. Bu yolda yapılan teşebbüsler müsbet neticelere ulaşmak üzeredir. Gerek dış 

kredilerin, gerek iç finansman imkânlarının müsâade edeceği nisbette başlıca zirâati ve 

diğer ekonomik sahaları kavrayan, muhtelif yıllara ayrılmış kalkınma planımız yakın bir 

zamanda tespit edilmiş bulunacaktır.  

Muhterem arkadaşlar,  

Hükümetimizin üzerinde duracağı ana davaları bu suretle kısaca belirtmiş olduk. 

Bu görüşlerimiz yüksek heyetinizin tasvibini kazanır ve bize güven oyu verirseniz bu 

yolda elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Eğer bizleri itimadınıza lâyık görecek 

olursanız, Hükümetimizin bugünün ağır şartları altında iş görüp muvaffak olabilmesi 

her şeyden önce Yüksek Heyetimizin sürekli yardım ve isteğine bağlı olduğunu da arz 

etmeme müsâadenizi dilerim.  

Hükümetin Beyannamesi burada bitiyor. Maruzatımı ileri sürülecek fikirler 

üzerine bilahare ikmâl ederim.  
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EK 7. 

 II. Saka Hükümeti Bakanlar Kurulu  

10.06.1948-16.01.1949 

Başbakan  

Hasan SAKA (Trabzon)  

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı  

Faik Ahmet BARUTÇU (Trabzon)  

Adalet Bakanı  

Fuat SİRMEN (Rize) 10.06.1948-13.01.1949  

Ali Rıza ERTEN (Mardin) 13.01.1949-16.01.1949  

Milli Savunma Bakanı  

Hüseyin Hüsnü ÇAKIR (Samsun)  

İçişleri Bakanı  

Münir Hüsrev GÖLE (Erzincan)  

Dışişleri Bakanı  

Necmettin Sadık SADAK (Sivas)  

Maliye Bakanı  

Hasan Şevket ADALAN (İzmir)  

Milli Eğitim Bakanı  

Hasan Tahsin BANGUOĞLU (Bingöl)  

Bayındırlık Bakanı  

İsmail Nihat ERİM (Kocaeli)  

Ekonomi Bakanı  

Cavit EKİN (Diyarbakır)  

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı  

Kemali BAYAZIT (Maraş)  

Gümrük ve Tekel Bakanı  
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Emin ERİŞİRGİL (Zonguldak)  

Tarım Bakanı  

Ali Cavit ORAL (Seyhan)  

Ulaştırma Bakanı  

Kasım Rifat GÜLEK (Seyhan)  

Ticaret Bakanı  

Cemil Said BARLAS (Gaziantep)  

Çalışma Bakanı  

Tahsin Bekir BALTA (Rize)  
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         EK 8.      

              BAŞBAKAN HASAN SAKA ( Trabzon ) –  

Sayın arkadaşlar hükümetimizin; Yüksek Heyetinize beyannamesini sunacağım. 

Büyük Millet Meclisinin Sayın Üyeleri 

Anayasa gereğince, tutacağı yolu ve siyasî görüşünü açılayarak oyunuzu istemek 

üzere huzurunuza çıkmış bulunan Hükümetiniz bir Parti programına bağlı olduğunu göz 

önünde tutarak başarmakla görevli bulunduğu işlerin teferruatı üzerinde durmaksızın, 

ehemmiyetli gördüğü memleket davalarını huzurunuzda belirtmeyi daha elverişli 

bulmaktadır. 

Aziz arkadaşlar, 

İkinci Cihan Harbinin sona ermesiyle uzun ve karanlık bir sürünceme devresine 

girmiş bulunan dünya ufuklarında herhangi bir iyileşme alameti henüz belirmemiştir. 

Milletler arası münasebetlerin bir ahlak ve adalet nizamı içinde gelişebilmesini 

sağlayacak ve insanlığın daha kötü akıbetlere düşmesini önleyecek başlıca çare olarak 

Birleşmiş Milletlere inanınız bugünün şartları ne olursa olsun devam etmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin dış siyasetinin değişmeyeceğinin bu vesile 

ile bir kere ülke daha teyit etmek isteriz. 

İkinci Cihan Harbinin ilk yılından itibaren müşterek insanlık ideali uğrunda Türk 

Milletinin katlandığı ve bugün de hürriyet ve istiklâli uğrunda hâla katlanmakta 

bulunduğu fedakârlıkların ne derece ağır olduğunu bilmeyen kalmamıştır. Sekiz yıldır 

devlet bütçesinin yarısına yakın hatta yarısından fazlası vatan müdafaasına 

ayrılmaktadır. Bu bakımdan durum ve hâl esnasında olduğundan asla daha müsait 

değildir. Bilakis bu masrafların uzun yıllar arasız devam etmiş olması millî ekonomi 

üzerinde gitgide ağırlaşan bir baskı yapmaktadır. Fakat hükümetimiz şimdiye kadar 

olduğu kadar bundan sonra millî savunma ihtiyaçlarını her ihtiyacın üstünde tutacaktır. 

Zira ülke bütünlüğümüzün ve bağımsız devlet haysiyetimizin başlıca temelini bunda 

görmekteyiz. Bu uğurda gerekirse milletimizin daha ağır fedakârlıklara tereddütsüz 

katlanacağından şüphe edilemez. 
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Sayın arkadaşlar  

Büyük Meclisin bu toplantı yılında çıkardığı bazı kanunlar girmiş olduğumuz 

yeni demokratik sistemin temellerini kuvvetlendirmiştir. Yüce kamutayın tasvibine 

sunulmak üzere bulunan seçim kanunu değişiklik tasarısı gerçek demokrasilerin temeli 

sayılan halk iradesinin iyi niyet sahibi hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir emniyet 

içinde belirtmesini sağlayacaktır. Hükümet önümüzdeki kısmî seçimlerin ve her seçimin 

vatandaşların oylarını serbestçe kullanabilecekleri ve neticelerine emniyetle 

bakabilecekleri bir tarzda cereyan etmesine önem vermektedir. Türkiye’de 

demokrasinin tertemiz geleneklerle siyasî ve medenî vatandaş haklarını teminat altında 

bulunduran mevzuat üzerinde yükselmesine titiz bir itina göstermekte devam edeceğiz. 

 Bu arada basın kanunu memleket basınına düşen yüksek görevin değerini takdir 

ederek bir taraftan anayasamızın sağladığı hürriyetlerin sınırı içinde en geniş tenkit 

hakkını tanıyan fakat diğer taraftan en medeni memleketlerde olduğu kadar ferdin şeref 

ve haysiyetini koruyan bir şekle koymanın lüzumuna inanmış bulunuyoruz. 

 Anayasamızın teminat altına aldığı rejimimize zarar verecek propaganda ve 

tahrikâtla müessir şeklinde mücadele etmek azmimdeyiz. 

 Sayın arkadaşlar, 

 Vatandaş çocuklarını oylarına dayanan sağlam ve kuvvetli iktidarla siyasî ve 

tabii haklarının her türlü şartlar altında masun kalacağından emin bir azlık murakabesi 

veya muhalefet sistemini yerleştirmeye çalışmak gayelerimizin başında gelmektedir. 

İktidarın azlığı ezmesini azlığın da meşru ve kanunî haklarının sınırı dışına çıkarak 

tahakküm yoluna sapmasını milletimizin asla tahammül edemeyeceği istibdat şekilleri 

saymaktayız. 

 Yurdumuzun medeniyet ve refah yolunda ilerlemesini halk iradesine dayanan bir 

idarenin devamında görüyoruz. Bunun için kanunlarda sosyal ve politik hayatta olduğu 

gibi her derecede okullarımızda demokratik terbiyenin yerleşmesine ehemmiyet 

vereceğiz. 

Değerli Milletvekili arkadaşlarım, 
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 Biraz önce işaret ettiğimiz dünya durumu bunun neticesi olan ve bütçemizin 

yarınsı kaplayan millî savunma giderlerini düzeltilmesi, giderilmesi veya azaltılması 

yalnız memleketimizin gayretleriyle kabil olmayan bir sıkıntı yaratmıştır. 

 Memleketimizin çekmekte olduğu sıkıntıları dünyanın politik ve ekonomik 

durumundan tecrit ederek mütalaa etmenin doğru olmayacağını takdir edersiniz. Bütün 

dünyada ekonomik zorluklar henüz azalmış değildir. Hatta birçok memleketlerde bu 

zorluklar artmaktadır. İç ve dış amillerin elverdiği nispette bu sıkıntıyı gidermeye 

çalışmak elbette vazifelerimizin başında gelir. 

 Muhterem arkadaşlar, 

 Yıllardır bütçemizin yarısını alan millî savunma masraflarını ve diğer yarısına 

yakın kısmını bulan devlet kadro giderlerini, öbür yandan kültür, ekonomi, sağlık ve 

bayındırlık alanlarında kalkınmamızın gerektiği karşılıkları ekonomik kaynaklarımızı 

zorlamadan temin etmek ödeviyle karşı karşıya bulunmaktayız. 

 Bundan dolayıdır ki, devlet idaresi sorumluluğunu üzerine alan bir hükümet bu 

ödevini yerine getirebilmek için yüksek heyetinizin hem güvenine hem yardımına 

dayanarak cesaretli ve radikal tedbirler almak mevkiindedir. 

 Büyük Meclis önünde açıklamak isteriz ki, yalnız gelen bütçeye dahil teşkilat 

kadroları her yıl artışlar kaydetmek suretiyle çeşitli özlük haklarıyla birlikte karşılıkları 

içinde bulunduğumuz yıl bütçesi gelirinin yüzde kırk altısına kadar yükselmiştir. 

 Hükümetimiz bu derece yükselmiş olan kadro masraflarını daha fazla artmasını 

önlemek kararındadır. Bu kadroyu hizmet ihtiyaçları ile mütenasip bir hale getirmek 

için alınmış olan kararın tedrici surette tatbikine geçilerek bütün kadroları yeni baştan 

düzenlemek, sayısı on yıl içinde bir misline çıkmış olan memurlarımızın, kitle hâlinde 

açıkta bırakmayacak şekilde ve mağduriyete sebep olmayacak tedbirlerle, bugün için 

mümkün olan asgari kadrolara varmak istiyoruz. 

 İçinde bulunduğumuz hâl ve şartlara göre, devlet masraflarında tasarruf 

lüzumunu görmemek mümkün değildir. Hükümetiniz bu tasarruf gayesini en ciddi 

şekilde gerçekleştirmek azmindedir. 

 Bu arada, ekonomik kalkınmamız için doğrudan doğruya verimli olmayan ve 

geciktirilmesi mümkün olan inşaattan vazgeçmek kararındayız. Diğer taraftan, devlet 
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idare masraflarını her nevinde mümkün olan azami kısıntıya gitmek suretiyle bütçe 

yükünü hafifletmeye gayret edeceğiz. 

 Bütçe kısıntılarıyla birlikte, vergilerimizin ıslahı yolunda girişilmiş olan 

çalışmalara devam edeceğiz. Bu arada vergi reformumuzun esasını teşkil eden gelir ve 

usul kanunlarının Yüksek Meclisçe bu yıl içinde kabulü davanın – şunu da kesin olarak 

belirtmek isteriz ki, hallinizi kolaylaştıracaktır- malî durumunun sağlamlığı bakımdan 

bütçe masrafları için hiçbir suretle emisyon tedbirlerine gitmeyeceğiz. Para değerinin 

korunmasına ve Türk parasının içerde ve dışarıda istikrar ve emniyet unsuru olmak 

vasfını muhafaza etmesine itina göstereceğiz.  

 Tasarruf yolunda alacağımız tedbirleri yaratacağı imkânlar ne olursa olsun 

ekonomik kalkınmamızı bir an önce gerçekleştirmek için dış krediye ihtiyacımız 

aşikârdır. Bu yolda yapılan teşebbüsler müspet neticelere ulaşmak üzeredir. Gerek dış 

kredilerin, gerek iç finansman imkânlarının müsaade edeceği nispette başlıca ziraatı ve 

diğer ekonomik sahaları kavrayan, muhtelif yıllara ayrılmış kalkınma planımız yakın bir 

zamanda tespit edilmiş bulunacaktır. 

 Muhterem arkadaşlar , 

 Hükümetimizin üzerinde duracağı ana davaları bu suretle kısaca belirtmiş olduk. 

Bu görüşlerimiz Yüksek Heyetinizin tasvibini kazanır ve bize güvenoyu verirseniz bu 

yolda elinizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Eğer bizleri itimadınıza layık görecek 

olursanız, hükümetinizin bugünün ağır şartları altında iş görüp muvaffak olabilmesi her 

şeyden önce Yüksek Heyetinizin sürekli yardım ve desteğinize bağlı olduğunu da arz 

etmeme müsaadenizi dilerim.  

 Hükümetin beyannamesi burada bitiyor. Maruzatımı ileri sürülecek fikirler 

üzerine bilahare ikmal ederim. 
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EK 9.  

ANLATAN:İHSAN HIZER 

 Atatürk’ün Trabzon’a üçüncü gelişlerinde Tahsin Uzer bizi çağırttı… Beni de 

alıp köşke getirdiler. Atatürk balkondaydı. Akşam oldu, bizi de içeri  çağırdılar kapının 

dışında koridorda idim. Bu ara Meydan Parkı’na bir saz gelmişti. İçlerinde bir de hanım 

okuyucu vardı. Atatürk hanımı görünce: Tahsin! Hanım ne arıyor dedi. Uzer konser 

vereceklerini söyledi.  Atatürk “At şunları gitsinler.” Diye sertçe bağırdı. Sonra bizi 

sordu. “Paşam Necmiati spor kulübünden gelmişler, saz yapacaklar.” Denildi .İçeri 

davet edildik. Şemadaki gibi oturduk. Önümüz boş hiçbir şey yoktu.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …fasıl başladı. Saat gece 11:00 olmuştu. Atatürk: “Tahsin orada birisi var 

kimdir?” dedi. Uzer: “Valimi hastadır. Giresun’dan aldığımız validir” dedi. Atatürk 

adını sordu. Bu vali Sezai Uzer’di. Atatürk onun soyadını Uzay olarak değiştirdi. 

Atatürk bu valiye: “Saat 11:00 oldu. Memurları göndereceksin, yarın memurlar işlerinin 

başında olacaklar. İş sahiplerine akşam köşkteydik demesinler sonra” sözüne devamla 

“soracaksınız ki yarın senin vazifen yok mu? Ben İstiklal Harbi’nde kazanmış olduğum 

kahraman arkadaşlarım İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak’ın omuzlarına devlet yükünü 

yüklediğim için benim yokluğumu  hissettirmezler” dedi. 

 
 
 
 
 

MASA 

Şükrü Kaya 

Kazım Orbay 

Hasan Saka 

Tahsin Uzer 

2 Arkadaşım 

Kazım Orbay’ın eşi 

Tahsin Uzer’in eşi 

T. Uzer’in kızı 

T. Uzer’in damadı 

2 Arkadaşım 

Atatürk 

Ben ( İhsan Uzer)
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 Bu ara yaveri geldi. Selam verdi, işaret etti ve bir şey anlattı. Atatürk Şükrü Kaa 

ile konuştu. Tahsin Uzer’in kızına dönerek yaz kızım dedi: “ Şark vilayetleri 

valiliklerine: Sizleri ziyaret etmek üzere Trabzon’a gelmiş bulunuyorum. Hava 

muhalefeti sebebiyle yarın sabah Ankara’ya hareket ediyorum. İnşallah gelecek yıl 

ziyaretinize geleceğim. Gözlerinizden öperim.” 

 İkinci tel şöyle idi: “İsmet İnönü, Ankara. Yarın sabah Ankara’ya hareket 

ediyorum.” Bu ara Hasan Saka: “Bu kadar hamleler, devrimler yapıldı da, bizde bir 

kadın siyahlara bürünmüş dolaşıyor. İstanbul’a giderken çarşafını atıyor. İstanbul’da 

oradakiler gibi giyiniyor. Trabzon’a dönüşte yine çarşafa bürünüyor.”  

 Atatürk bunun nedenini sordu. Saka bunu açıklayamadı. 

 Bunun üzerine Atatürk: “ İstanbul halkı vergi vermez. Her şeyi vardır. Bütün 

medeni imkanlara sahiptir. Anadolu kadını eker, biçer, üretir. Asker yetiştirir. Cepheye 

gönderir. Bunlarla uğraşır. Biz kıyafet inkılabını yaptık ama bu gelecek olan nesil 

içindir. Analarımız, kadınlarımız hakkında söz söylemek  güneşe dil sürmek demektir.” 

Dedi.  

• İhsan Bektaş, Yüzüncü Doğum yılında Atatürk Trabzon’da, Uğraş 

Yayınları, 1981. 
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EK 10.      

                                            BEYANAT  

                                                 03.01.1945 Çarşamba 

1. Japonya ile siyasi ve iktisadi münasebetlerimizin kesilmesine dair Hariciye 

Vekili Hasan Saka’nın beyanatı. 

HARİCİYE VEKİLİ SAKA (Trabzon) Hariciye Vekili sıfatıyla Muhterem 

Başvekilimizin 2 Ağustos 1944 kararının müzakeresi esnasında Yüksek Heyetinize vakı 

olan henüz hafızlarımızda canlı olarak yaşadığıma şüphe etmediğim beyanatında izah 

olunduğu veçhile bugünkü dünya savaşı daha patlak vermeden evvel siyasi hudutlarda 

ağır ve tehlikeli bulutlar dağılmaya başladığı andan itibaren ve henüz dünya siyasi 

manzarasını da hiçbir vuzuh olmadığı bir anda Türkiye’nin taarruza karşı koymak için 

sulh uğrunda birleşmiş memleketler ile işbirliği yapmaya karar verdiği malumumuzdur. 

Bu kararın tekamül etmiş en sarih ifade şekli Türk-İngiliz ittifakıdır. Bu ittifakla 

Cumhuriyet Hükümeti, dünya sulhunu korumak için savaşa milletler ile, amaç; birliği 

yapmak hususundaki kararını tesbit ve teşvik etmiş ve Yüksek Heyetimizce de, bütün 

tafsilatı ile bilindiği üzere bu uğurda müttefiklere kıymetli yardımlarda bulunmuş ve 

yine bir ittifak tenbi olarak, Yüksek Meclisimizin almış olduğu 2 Ağustostaki taihi 

kararlar o zaman bütün avakibini gözüne alarak, Almanya ile siyasi ve iktisadi 

münasebetlerini kesmiştir. 

Yukarıda da arz ettiğim veçhile, bütün avakibini, göze alarak ittihaz etmiş olan 

ve Türkiye’nin durumu ile desteklenmiş bulunan bu kararın mahiyet, şümul ve tesir 

itibariyle, müttefikler lehine ihdas ettiği netice, tefsire ihtiyaç bırakmayacak kadar 

açıktır ve bunu her kes böyle bilmelidir. 

Bugün kendileriyle, uğrunda çalıştıkları gayenin: Tahakkuku hususunda amaç 

birliği yapmış olduğumuz müttefiklere yeni bir yardım daha yapabilmek imkan bize 

verilmiş oluyor. Müttefikimizin müttefik olan ve bize harbin bidayetinden beri, esaslı ve 

kıymetli yardımlarda bulunan Birleşik Amerika Hükümeti, Türkiye’nin Uzak Doğu 

harbinde, müttefikler zaferine esaslı bir yardım yapmak suretiyle, harbi kısaltmak 

arzusunda bulunduğu takdire, Japonya ile siyasi münasebetlerini kesmesini, 28, XII. 

1944 tarihinde telkin etmiş ve böyle bir münasebet kesmemiş, Japonya’yı, müttefik harp 

hazırlıklarını tarassuda matuf, muhim noktalardan birinden mahrum edeceğini tebarüz 

ettirmek suretiyle Amerika telkinini aynı mülahazalarda ve aynı gün teyit etmiştir. 
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Arkadaşlar, 

Bu suretle bize yapılan ve Müttefikler davasına esaslı bir yardım teşkil eden bu 

müşterek teklif üzerinde Cumhuriyet Hükümeti, icap ed en tetkikleri yaptıktan sonra, 

vaki bu talebi kabul etmekle Müttefikler davasına hakikaten esaslı bir yardımda 

bulunmuş olacağına kani olarak Amerikan ve İngiliz Sefirlerine Japonya ile siyasi ve 

iktisadi münasebetlerimizi kesmeyi Büyük Millet Meclisine teklif edeceğini bildirmiştir. 

Sayın arkadaşlar 

Bundan evvel Almanya ile münasebetlerimizi kesmek hususunda almış 

olduğumuz tarihi kararla mantıken çerçevelenen ve veçhesi tamamen malumumuz olan 

ana siyasetimize ve ittifakımızın uygun bulunan bu kararı almakla, her zamanki ve her 

mühim işimizdeki isabetli kararlarımızda olduğu gibi bir kere daha memleketimizin 

yüksek menfaatlerine uygun bir karar vermiş olacağımıza kani bulunuyoruz. 

Takdir Yüksek Heyetimizindir. Maruzatım bundan ibarettir. (Muvafık sesleri). 

Yalnız şunu da ilave edeyim ki, tabii siyasi münasebetlerimizin kesilmesi 

durumunun harp haline çevrilmesi, ilgili tarafın alacağı karara ve hattı harekete bağlıdır. 
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EK 11.  

23.02. 1945 Cuma 

Almanya ile Japonya’ya harp ilanına ve 1 Ocak 1943 tarihli Birleşik Milletler 

Beyannamesine Türkiye’nin katılmasına dair Hariciye Bakanı Hasan Saka’nın demeci. 

HARİCİYE BAKANI HASAN SAKA (Trabzon)-Sayın arkadaşlar, 

Müttefiklerimiz İngiltere’nin Ankara Büyük Elçisi Sir Maurice Peterson 20 

Şubat günü Hariciyeye gelerek benimle görüşmüş ve Hükümeti namına bir 

momerandum tevdi etmiştir. Bu muhtırada üç büyük müttefik şef arasında Kırım’da 

toplanan konferansta verilmiş bir karar gereğnice 9 Şubat 1945 tarihindeki hallerile 

mevcut bulunan birleşmiş milletlerle “ortak milletler” adı verilenler arasından Mihver 

Devletlerine karşı 1 Mart 1945 tarihinden evvel harp ilan etmiş bulunacak olanların 25 

Nisan 1945’te San Francisco’da müstakbel dünya nizamını müzakere için toplanacak 

konferansa davet edilecekleri bildirilmekte ve bahsi geçen ortak milletlerin de Türkiye, 

Mısır, İzlanda, Şili, Eqüatör, Paragüay, Peru, Üruguay ve Venezüela olduğu 

zikredilmektedir. İngiltere Büyük Elçisi, Hükümeti tarafından, Cumhuriyet 

Hükümetine, bu dünma nizamı konferansına hangi şeraitle davet edileceği bildirmeğe 

memur edilmiştir. Sir Maurice Peterson; eğer Türkiye Cumhuriyeti 1 Mart 1945’ten 

evvel harp ilanına karar verecek olursa bunu mütaakıp Birleşik Amerika Devletleri 

nezdinde müttefik milletler beyannamesine iltihak etmek arzusunu izhar etmesi icap 

edeceğini bildirmiş ve İngiltere Hükümetinin Birleşik Amerika Devletleri ile mutabık 

olarak, Mısır ve İzlanda Hükümetlerine de aynı mealde tebligatta bulunduğunu ilave 

etmiştir. 

Sayın arkadaşlar, 

Bütün milletlerin birbirleriyle samimi ve dostane münasebetler idame ederek 

tam bir emniyet ve istiklal içinde yaşamaları gayesini daima hedef tutan Büyük Millet 

Meclisinizin bu siyasi umde ve kanaatlerine uygun bir harici siyaset takibini şiar 

edinmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu dünya harbi daha başlamadan önce 

siyasi ufuklarda belirmeğe yüz tutan tecavüz tehlikelerine karşı dünya sulh ve 

emniyetini muhafaza etmek yolunda çalışan sulhsever milletlerin yanında mevki almıştı. 

Altıncı yılına girmiş olan dünya harbinin başından beri her türlü tehlikeler ve buhranlar 

karşısında tuttuğu bu yol üstünde hiçbir tereddüde düşmeden yürüyerek, akdetmiş 

bulunduğu ittifakların icaplarına sebat ve ısrarla riayette devam etmiş olduğu da 
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siyasetin icabı olarak Yüksek Meclisinizin 2 Ağustos 1944 ve 3 Ocak 1945’te vermiş 

olduğu iki kararla Müttefiklerle birlikte güdülen ulu dava uğrunda evvela Almanya ve 

sonra Japonya ile her türlü münasebetlerini kesmiş bulunmaktadır. 

Müttefiklerin son Kırım konferansında vermiş oldukları kararlar çerçevesi içinde 

İngiltere Devleti tarafından Cumhuriyet Hükümetine yapılan bu son telkin, şimdi 

memleket ve milletimize müttefikler davasına kesin yeni bir yardımda bulunmak imkan 

ve fırsatını vermektedir. Bu telkini esaslı bir surette inceleyen Hükümetimizi bunun 

kabulünü gerek ittifakımıza, gerek öteden beri güttüğümüz ve şimdiye kadar nice delil 

ve tezahürlerini gösterdiğimiz devamlı politikamızın mülhem olduğu yüksek 

menfaatlere tamamıyla uygun bulunduğuna kanaat getirmiş ve Türkiye’nin Almanya ve 

Japonya’ya harp ilanını ve birleşik milletler beyannamesine iltihakını Yüksek 

Meclisinizin tasvibine arz edeceğine Müttefikimiz İngiltere’nin Büyük Elçisine 

bildirmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlar, 

Meclisinize bu teklifimizi arz ederken biz bu hususta vereceğiniz kararın da 

milletin yüksek menfaatlerine taalluk eden her hayati meselede olduğu gibi yine en 

uygun ve hayırlı neticeler doğuracağına ve milletin saadet ve selametine hadim 

olacağına sarsılmaz bir imanla inanıyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar.) 



 176

EK 12.  

San Francisco’da 26 Haziran 1945 tarihinde akit ve imza edilen Birleşmiş 

Milletler Anayasası ile Milletlerarası Daimi Adalet Divanı Statüsünün onanması 

hakkında kanun tasarısı ve dışişleri Komisyonu raporu (1/475) 

DIŞİŞLERİ BAKANI SAKA (Trabzon)  

- Birleşmiş milletler Paktı Encümen tarafından incelenmiş ve raporu yapılarak 

huzuruna takdim edilmiştir. Bu tasarının bugün gündeme alınarak müzakere 

buyrulmasını rica ediyorum. 

Başkan-Dışişleri Bakanının teklifini yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul 

edenler… etmiyenler… kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI SAKA (Trabzon) 

- Muhterem arkadaşlar, 

Milletlerarası münasebetler tarihinde önemli bir dönüm noktası teşkil edecek bir 

eserin inşasına, memleketimiz adına iştirake bendeniz ve arkadaşlarım memur edileliden 

beri dört ay geçti. Bu müddet esnasında filhakika hadiseler umduğumuzdan da süratli 

bir seyirle inkişaf edecek ikinci cihan harbi Avrupa sahasında sona erdi ve şu anda uzak 

şarkta da sonar ermiş bulunmaktadır. Harbi kazanmak kadar yeni harbi önlemek ve 

Miletler arası münasebetleri umumi bir ahenk düzeni içinde devam ettirmek amaet 

bütün iyi niyetli ve insanlığın atisi üzerinde düşünen kafaların daimi meşalesi olmaktan 

hali kalmadı. 

Milletleri bu amaca götürecek teşkilatı ortaya koymak için Birleşik Devletlerin 

ruha kuvvet veren iklimi güzel beldesi San Francisco’da toplanmış olan temsilciler bu 

zihniyet ve bu arzu ile işe başladılar ve elbirliğiyle müspet bir neticeye varmak 

hususunda umumi bir iyi niyet havası içinde geceli gündüzlü çalışarak, arasıra 

karşılaşılan ve bazen da konferansı akamede uğratmak tehlikelerini dahi arz etmiş olan 

buhranları da bertaraf etmek suretiyle yüksek huzurunuza sunulmuş bulunan vesikayı 

ortaya koymaya muvaffak oldular. 

Yüksek Heyetinizin malumu olduğu üzere, konferans çalışmalarına esas ittihaz 

edilen metin Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık, Sovyet Rusya ve Çin 

Cumhuriyetleri tarafından hazırlanmış olan ve Dumbarton Oaks projesi adı ile anılan 

metindir. Bu proje, Murahhas Heyetimizce daha Ankara’da iken esaslı surette 

incelenmiş ve gerek naziari v ehukuki bakımdan, gerekse siyasi istikametimiz 
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zaviyesinden Hükümetimizin görüşleri tesbit edilerek yola çıkarılmıştır. Temsilcileriniz 

konferans Umumi Heyetinde beyanatta bunun içindir ki, Dumbarton Oaks projesinin 

ıslahı sadedinde öne sürdüğümüz mahdut fakat makul tekliflerden birini hemen 

hepsi.Biri müstesna- hepsini kabul ettirmeye muvaffak olduk. İşte gerek Türk Heyetinin 

bu yapıcı mesaisi, gerek diğer Heyetlerin buna muvazi gayretleri sayesindedir ki, birçok 

noksan ve kusurları ihtiva eden ilk Dubrarton Oaks projesi yerine daha az noksanlı ve 

daha az kusurlu San Francisco vesikası kaim olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 

Daha az kusurlu ve daha az noksanlı bir metin elde olunduğunu ifade ettim. 

Yalnız biz değil, yalnız diğer küçük milletler değil, bizzat Dumbarton Oaks’un 

hazırlayıcıları dahi büyük gayretlerle vücuda getirilen bu eserin mükemmel bir eser 

olmadığı hususunda müttefiktirler. İçtimai, siyasi hayatın tanzimi maksadıyla kurulan 

eserlerin hangisi ilk kuruluşlarında tam, ve mükemmel olarak yapılabilmiştir. Fakat 

bugünün politik realitesini göz önünde tutarsak sarf edilen gayretlerin hiç de boşa 

gitmediğini kabul ederiz. Zira malumdur ki, Milletlerarası münasebetlerde müsbet bir 

neticeye ancak karşılıklı fedakarlık ve feragat zihniyetiyle varılabilir. Herkes kendi 

görüşünde sonuna kadar ısrar edecek olursa bir anlaşmaya varmak imkanı ortadan 

kalkar. Kurulacak teşkilata bu harbin kazanılmasında emeği geçmiş bütün Devletleri 

dâhil etmek için gâh davetçi Devletler gâh davetli olan Devletler kendi noktai 

nazarlarından fedakârlıklarda bulunmuşlardır. Burada bu fedakârlıkların hangi taraftan 

daha ziyade yapılmış olduğu meselesi üzerinde duracak değilim. Dâva bir hesap 

pusulası dâvası değildir. Konferansın devamı esnasında, defalarca bütün devletler, 

dünya barışının hak ve adalet esasları üzerinde hiç olmazsa bu def a devamlı olarak 

muhafazası hedefini güttüklerini ifade etmişlerdir. Israrla tekrarlanmış olan bu şeyi 

niyet tezahürlerine şimdiden inanmamak için hiçbir sebep yoktur. Bilâkis bütün 

insanlığı, ta en derin köklerine kadar sarsmış olan harp felâketinin acıları henüz 

tazeliğini muhafaza ederken bu duyguların samimiliğine inanç göstermek gerektir. 

Nitekim bizim gibi herkes bu inancı göstermiş ve âtiye ümitle baktığını ifade etmiştir. 

Arkadaşlar; 

Önemle belirtmeme müsaadenizi rica edeceğim bir nokta da yeni teşkilâtın 

milletler cemiyetinden bünye itibarı ile büsbütün farklı bir mahiyet arz etmesi 



 178

keyfiyetidir. Farklı kelimesini bilhassa kullandım. Yeni teşkilâtın milletler cemiyetine 

nazaran bir ilerilik mi yoksa gerilik mi teşkil ettiğini tecrübe gösterecektir. Şu anda 

muhakkak olan nokta Birleşmiş Milletlerin dünya güvenlik ve barışını Milletler 

Cemiyetinin akamete uğramış olan sisteminden büsbütün ayrı bir sistemle korumaya 

çalışmak istemesidir. Filhakika yeni andlaşma barış ve güvenliğin muhafazası 

hususunda salâhiyet ve mesuliyet ve mesuliyetleri iyice tesbit etmekte ve salâhiyetlerin 

sahiplerini de göstermektedir. Barış ve güvenliğin korunması Güvenlik Meclisi adı ve-

rilmiş olan uzva düşmektedir. Bu uzuvda belli başlı mesuliyet ve vazifeyi silâh kuvveti 

ve kaynak zenginliği itibariyle önde gelen Devletler üzerlerine almışlardır. Bunun 

böyle olmasında hiç şüphe yoktur ki, Milletler Cemiyetinin muvaffakiyetsizlikleri ve 

bilhassa ikinci cihan harbinin inkişaf seyri âmil olmuştur. 

Yeni sistemin ilk nazarda göze çarpan faydaları şunlardır: Saldırganlık siyaseti 

gütmek isteyecek herhangi bir Devlet, karşısında dünyanın kuvvet ve kaynak itibariyle 

önde gelen Devletlerini bulacağını önceden bilecek ve bu vaziyet onu maceraya 

atılmadan önce derin düşüncelere sevk edecektir. Her şeye rağmen, saldırganlık vuku 

bulduğu takdirde ise adedi mahdut bir heyetin durum hakkında derhal karar alması ve 

yangını daha başlangıçta söndürmek için fiili ve ve müessir bir tarzda bütün müşterek 

kuvvetleri harekete getirmesi kolay olacaktır. Mahzura gelince: Yeni sistem belli başlı 

vazife ve mesuliyeti yüklenmiş olan Devletlerin mutlak bir beraberlik ve anlayış 

zihniyeti içinde hareket etmeleri şartıyla ve yalnız bu şartla işleyebilecektir. 

Kısaca, arkadaşlar, bu sistemde herşey bu Devletlerin iyi niyetine, aralarındaki 

ahenge ve tekrar tekrar izhar ettikleri teminatlarına bağlıdır. 

İnsanlığın hayrı ve medeniyetin bekası için bu ümit unsurlarının 

gerçekleşmesini candan diliyor ve bu gerçekleşmeye inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Hükümeti öteden beri kendi güvenliğini 

umumun güvenliği içinde tahakkuk ettirmeğe çalışmış ve bu uğurda hiçbir 

fedakârlıktan kaçılmadığını ve kaçmayacağını ispat etmiş bulunmaktadır. Dünya mil-

letlerinin refahta da felâkette de tekbir vücut gibi tesanüt içinde bulunduklarına 

inanımız tamdır. Dünyanın en uzak bir köşesindeki harp, hattâ sadece bir anlaşmazlık 

veya rahatsızlık, neticeleri itibariyle bütün milletlerin hayatı üzerinde tesirini 

yapmaktadır. 
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Bu hakikati İkinci Cihan harbinin altı yıllık tecrübesi sonunda görmeyecek bir 

tek göz kalmamıştır. Bu itibarla kusur ve noksanları ne olursa olsun barış ve güvenliği 

dünya ölçüsünde korumak ve kurtarmak amacını güden her gayretin bizi kendisine 

katılmış bulmaktan tabii ne olabilirdi? İşte San Francisco Konferansına iştirak ederken 

Hükümetimiz bu prensiplerden ilham almakta ve bu amaç uğrunda çalışmaya koşmakta 

idi. Bizim için cihanı her türlü bağlanmadan azade başıboş bir hürriyetten, yani 

anarşiden masun bulundurmak, gayelerin en mukaddesi idi. 

Bunun içindir ki, yeni teşkilâtın hazırlanmasındaki mesaimiz sadece yapıcı bir 

zihniyetin ifadesi olmuştur. En sıkışık ve buhranlı anlarda kendi kendimize şu suali 

sorduk: 

Tesbit edilecek noksan ve kusurlu vesika anarşiden de fena mıdır? Bu sualle kaç 

defa karşılaştık, ise cevabımız daima aynı olmuştur: Anarşi her şeyden kötüdür ve 

teşkilâtsız, anarşi içinde bocalayan bir dünyada yaşamaktansa kıymeti nispî de olsa bir 

teşkilâtla yaşamak muhakkak ki daha iyidir. İşte bu mülahazalardan kuvvet alan 

Murahhas heyetimiz davetçi devletlerin her vesile ile tekrarladıkları iyi niyetleri ve hak 

ve adalete bağlı kalma hususundaki kati azimleri hakkındaki teminatlarını da göz 

önünde tutarak hükümetinden aldığı talimat üzerine Birleşmiş Milletler antlaşmasını 

imzalamıştır. 

Sayın arkadaşlar bu maruzatımla, bizi ve yeni teşkilata can ve gönülden 

katılmağa sevk eden sebepleri ve mülahazaları yüksek huzurunuzda tebarüz ettirmeye 

çalıştım. Yirmi küsur yıllık milletler arası münasebetlerimiz Türkiye’yi daima müşterek 

refah ve emniyetin öncüleri arasında tutmuştur. Bugün tezahür edecek yüksek 

önemdeki kararınızda memleketimizin aynı yolda ve aynı eserin yapılmasında 

gayretlerine devam etmesine imkan olacaktır. San Francisco anlaşmasını bu inanç ve 

umutla yüksek tasvip ve tasdikinize arz ediyorum. (Alkışlar). 
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EK 13.  

ANLATAN: RIZA HANÇER 

20 kişilik bir masada Atatürk köşkün giriş kapısına karşı masasının bir ucunda 

oturmuştu. Sağında Şükrü Kaya, solunda Hasan Saka oturmuştu. Ve Kazım Bey, eşi, 

Tahsin Uzer maiyetindekiler, sıralanmıştı. Ben Atatürk’ün karşısındaki kıyıda 

oturuyordum. Yanında (sağ ve sol yanımda) dört arkadaşım vardı. Sağ yanımda hafız 

Osman, Kara Kemal, solumda Kemâni Salih ve kardeşim (merhum) Osman Hançer 

bulunuyordu. Yan kıyıda baterist Hikmet (sağ) ve Tanburî Ali Bey (sol kıyıda) 

oturuyorlardı. Atatürk’ün önünde bir tabak leblebi, bir tabak Şam fıstığı ve sigarası 

vardı. Masada ise olmayan şey yoktu. Zaman bir hayli ilerledi. Atatürk gülümsedikçe 

“Yaşa Varol… Atatürk’üm…” diye tezahüratta bulunuyorlar. Üzgün görününce de 

salon tam bir sessizliğe bürünüyordu.  

 Sonra Atatürk “Birazda musiki alalım…” dedi. Hazırlığımızı yaparak akorda 

başladık. Kemancı arkadaşımız Salih Şendil’e dönerek “Nedir o vurgun arabası gibi sert 

yay çekiyorsun..”dedi. Ve’saz edenler sazını sesini duyacak kadar çalacak, hanende 

okuyuşunu, kendine okur gibi okuyacak, burada konser verilmiyor…” diye ilave etti. 

         Atatürk  

 
Şükrü Kaya       Hasan Saka  

Kazım Orbay       Tahsin Uzer  

Bayan Orbay       Bayan Uzer 

(maliyeti ve diğer       Maiyeti ve diğer davetliler)

 davetliler)      Baterist Hikmet   

Tamburi Ali Bey      Kara Kemal  

Osman Hançer 

  
 
 
 
  Kemanı Salih  Rıza Hançer  Hafız Osman  

 AMATÖR MÜZİK TOPLULUĞUNDAN  

1. Rıza Hançer ( Hanende) 



 181

2. Osman Hançer (Cümbüş) 

3. Tanburi Fransız Ali (Tanbur) 

4. Salih Şendil (Kemani) 

5. Hafız Osman (Gazelhan) 

6. Kara Kemal (Hanende) 

7. Baterist Hikmet (Baterist) 

Moralimiz bir anda yok olmuştu. Ferah Feza peşrevini çalmaya başladık. Atatürk 

tenkitlerine devam etti. Böyle mızrap vurulmaz..”  “böyle yay çekilmez…” peşrevi zorla 

bitirdik.  

 Sonra Atatürk bazı şarkı isimlerini söyledi. Biz eski Türk müzik parçalarını hem 

bilmiyorduk ve hem de sazla icra etmemiz mümkün değildi. Kızdı bize ve musiki hocası 

gibi çalışmamışsınız, bunları neden çalamıyorsunuz.   

Köşk’te geçirdiğimiz iki gece beni öylesine etkilemişti ki, iki ayrı gecenin 

hatırasını kesin olarak birbirinden ayıracağım sanmıyorum. Bu yüzden hatıralarımı 

anlatırken birlikte birbirinden ayırmadan anlattım. Ancak sıra seçiminde gereken önemi 

gösterdiğime inanmaktayım. İkinci gecede önemli olaylardan biri de Atatürk’ün 

okuduğu bir şiir olmuştur.  

Bu şiirden sonra salonu alkışlar, doldururken, elini hafifçe kaldırdı ve “Durun.. 

Bu benim değildir” dedi. Atatürk’ün ağzından çıkan her söz aslında güzeldi. 

Müzik faslı başladı… Sonra sohbet. Ve yine müzik faslı… 

Bir ara Atatürk yine neşelendi. Ve “Beni ihya ettiniz” dedi. “Ölmezsem en kısa 

zamanda Trabzon’da aranızda olacağım” deyince; hiç unutmam Hasan Saka 

hıçkırıklarla masasından kalkıp köşk’teki bir masaya çökerek yüzünü kapatıp ağlamaya 

başladı. 

Atatürk “Hasan… Hasan, şaka yaptım… ölmeyeceğim.” Dedi, ve yerinden 

kalkıp Hasan SAKA’nın yanına giderek elinden tutup ve onu teselliye çalışarak 

yerinden alıp tekrar masasına getirdi. 

Tekrar sohbete ve sonradan müzik faslına dönüldü. 
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HASAN SAKA KRONOLOJİSİ 

1885  : Trabzon’da  doğdu. İlk – orta  öğrenimini Trabzon İbtidai 

Mektebi ve Trabzon Rüşdiyesi’nde tamamladıktan sonra 

İstanbul Mercan İdadi’sinden  mezun oldu. 

Temmuz 1908   : Mülkiye Mektebi ‘nden mezun oldu. 

Eylül 1908   : Divan-ı Muhasebat’a ( Sayıştay ) katip olarak girdi. 

Ekim 1909  : Ecola Libre des Sciences Politiques ( Siyasi İlimler 

Mektebi)’ de İktisat ve  Maliye eğitimi olmak üzere 

Paris’e gitti. 

1912  : Paris’ten döndü ve Sayıştay’daki eski görevinde alışmaya 

başladı. 

Nisan 1915  : Maliye Nezareti Varidat Umum Müdürlüğü Temettü 

Vergisi Temyiz Komisyonu 1. Mümeyyizliğine atandı. 

Ekim 1915  : Hukuk Mektebi Umumi İktisat Öğretmenliği ek görev 

olarak verildi.  

Ekim 1916   : Eskişehir Bölge İktisat Müdürü oldu. 

Eylül 1917   : Maliye Nezareti’ndeki eski görevine getirildi. 

04 Eylül 1918   : Mülkiye Mektebi İktisat Öğretmenliğini üstlendi. 

Ocak 1920  : Mütareke sonrası ilk meclis olma özelliği taşıyan Son 

Osmanlı Meclis-i Mebusan’ına Trabzon Mebusu olarak 

girdi. Felah-ı Vatan Grubu içinde yer alarak, Misak-ı Milli 

kabulünde aktif rol oynadı. Bir süre mebuslukla beraber 

İaşe Nezareti Heyet-i Teftişiye Müdürlüğü de yaptı. 

16 Mart 1920  : Osmanlı Mebusan Meclisin dağıtıldı. Saka’nın  mebusluk 

görevi sona ermiş oldu. 

28 Ocak 1921   : TBMM’nin 1. Dönem’inde Mebus seçildi.  

06 Şubat 1921  : TBMM’nin 1. Dönem’inde Trabzon Mebusu olarak 

görev aldı. 

05 Mart 1921  : Bütçe Komisyonu Sözcülüğü’ne seçildi. Bu dönemde ilk 

defa Avrupai manada devlet bütçesini de hazırladı. 

19 Mayıs 1921  : Fevzi Paşa ( Çakmak) hükümetinde maliye vekili oldu. 
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24 Nisan 1922  : Maliye Vekilliği görevinden istifa ederek yerini Hasan 

Fehmi Bey’e bıraktı. 

29 Ağustos 1922               : Türkiye ile Rusya arasında yapılacak Ticaret anlaşması 

için kurulan komisyonun başkanlığına seçildi. 

27 Ekim 1922  : TBMM Hükümeti, İngiltere, Fransa ve İtalya 

Hükümetleri tarafından 13 Kasım da müzakereye 

başlamak üzere Lozan’a delegelerini göndermeye davet 

edildi. 

03 Kasım 1922  : TBMM’nde Lozan’a gidecek. Türk Delegelerinin 

seçimlerine göre İsmet Paşa oybirliğiyle  Baş delege, 

Sıhhıye Vekili Rıza Nur Bey 122 kabul oyuyla II. Ve eski 

Maliye Vekili Trabzon Mebusu Hasan ( SAKA) Bey 152 

kabul oyuyla III. Delege seçildiler ve görevlerinin sonuna 

kadar izinli sayılmalarına karar verildi. 

04 Kasım 1922  : Türk Delege Heyeti Ankara’dan İstanbul’a hareket etti. 

08 Kasım 1922  : Büyük bir uğurlama töreni ile Sirkeci Garı’ndan kalkan 

Doğu Ekspresi ile İstanbul’dan Lozan’a doğru yola çıkıldı. 

11 Kasım 1922  : Türk Delegeler Kurulu Lozan’a vardığında konferansın 

13 Kasım tarihinde değil, 22 Kasım’da kesin olarak 

toplanacağını öğrendi. 

14 Kasım 1922  : Bu erteleme süresi içinde Fransa Hükümeti İsmet Paşa’yı 

özel görüşmeler yapmak üzere Fransa’ya çağırdı. Paşa 

beraberinde Münir, Tevfik ve Yaveri Atıf Beylerle birlikte 

Paris’e gitti. 

 19 Kasım 1922  : Konferansa katılacak devletlerin delegeleri Lozan da 

toplandı. 

20 Kasım 1922  : Barış konferansı saat 15:30’da İsviçre’nin Lozan 

Şehri’ndeki Montbenon Gazinosunun konser salonunda 

toplandı. 

21 Kasım 1922  : Konferansın ilk çalışma oturumu saat 11:00’de Ouchy 

Şatosu’nda başladı.  
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27 Kasım 1922  : Mali ve İktisadi İşler Komisyonu’nun yaptığı ilk 

toplantıya  Türkiye adına İsmet Paşa, Hasan ve Rıza Nur 

Beyler; İngiltere adına Lord Curzon, Horace Rumbold; 

Fransa adına Barrere Bompard; İtalya adına Marki 

Garroni, Logo ve Japonya, Yunanistan, Romanya, 

Yugoslavya yetkileri katıldı. 

30 Kasım 1922  : Fransız Bompard’ın başkanlığında toplanan Maliye Alt 

Komisyonu’nda Saka, ardıl devletler arasında borcun 

bölüştürülmesi ve her devlete yüklettirilecek borç payının 

hesaplanmasında uygulanacak yöntem sorunun çözülmesi 

gerektiğini belirtti.  

02 Aralık 1922  : İtalyan Baş delegesi Marki Garroni’nin başkanlığında 

Yabancılar ve Azınlıklar Komisyonu kapitülasyonları 

konusunu görüşürken; Fransız Delegesi Bompard’ın 

başkanlığında toplanan Maliye Alt Komisyonu’nda Hasan 

ve Hamit Beyler, askeri işgal masraflarının Türkiye’ce 

ödenmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığında ısrar 

ederek, Saka tamir masraflarının hiçbir teklifi kabul 

edemeyeceği konusunda direndi. 

22 Aralık 1922  : İnönü, Ankara’ya gönderdiği şifre ile bazı önemli 

konuları görüşmek ve gerekli direktifi almak üzere 

Saka’nın Ankara’ya gitmesine ve dönünceye kadar yerini 

Ferit Bey’in bakmasına müsaade istedi. 

30 Aralık 1922  : Saka ( Saka), Ankara’ya vardı. Bir hafta orada kaldı. 

01 Ocak 1923  : Saka, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı 

konuşmada, Lozan Barış görüşmelerinin son durumunu 

anlattı. 

05 Ocak 1923  : Saka, saat 13:00 treni ile İstanbul’a gitmek üzere yola 

çıktı. 

08 Ocak 1923  : İstanbul’da bulunan Saka, .lord .curzon’un azınlıklarla 

ilgili yaptığı açıklamalardan sonra, İstanbul’daki İngiliz 

Yüksek Komiser Vekili Nevile Henderson’a, ; Türk 
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toprakları üzerinde ulusal bir Ermeni Yurdu kurulmasını 

ve Hristiyanların askeri hizmetten muaf tutulmalarını 

TBMM’nin kabul etmeyeceğini bildirdi. 

14 Ocak 1923  : Türkiye’nin Paris Temsilcisi İstanbul Mebusu Ferit Bey ( 

Eski Maliye Bakanı Ferit Tek), Saka’nın yokluğunda 

oluşacak boşluğu doldurmak üzere geçici olarak Lozan’a 

gönderildi. Yaptığı bir konuşma sırasında sarf ettiği sözler 

müttefiklerce hakaret olarak algılandı ve bunun üzerine 

geri alındı. 

12 Ocak 1923  : Lozan’a vardı ve Türk Heyeti’ni bilgilendirdi. Ayrıca 

iner inmez yabancı basına uzun bir demeç verdi ve 

TBMM’nin tutumunu açıkladı. 

16 Ocak 1923  : Mustafa Kemal Paşa’nın da katıldığı meclis 

görüşmelerinde, Saka’nın yanında götürdüğü Katip Suat 

Bey’in görevinin sonlandırılmasına karar verildi. 

18 Ocak 1923  : İsmet Paşa Ankara’ya gönderdiği raporda iki günden beri 

çok karamsar bir havanın esmekte  olduğunu, 

Müttefiklerin Türklere ancak evet ya da hayır 

diyebilecekleri bir antlaşma projesi hazırlamakta 

bulunduklarını, bunun tam bir sinir savaşı olduğunu 

bildirdi. 

27 Ocak 1923  : İsmet Paşa Ankara’ya gönderdiği raporda, Konferansın 

kesilme ihtimalinin çok kuvvetlendiğini, görüşmelere ara 

verecek Ankara’ya dönmenin ve böylece durumu 

sürüncemede bırakmanın ya da Musul’dan vazgeçerek 

yeni bir barış imkanı aramanın gerektiğini bildirdi, 

kendisinin de bu kanıda olduğunu belirtti. Saka’e göre ise; 

barışın anahtarı Musul sorunu ile kişisel tazminat 

konusunda idi. Çok nazik olan Musul sorununda herhangi 

bir karara varamıyordu. Kişisel tazminat konusunda ise, 

bazı karşı tekliflerle hesapları kapatma yoluna gitmek 

gerektiğini düşünüyordu. 
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29 Ocak 1923  : Müttefik Devletler, Türklerin ancak evet ya da hayır 

demelerini gerektirecek anlaşma projesini Türk 

delegelerine verdiler. 

31 Ocak 1923  : Konferans’ın I. Devresi’nin son oturumu toplandı. İsmet 

Paşa 8 gün süre istedi ve görüşmelere ara verildi. 

01 Şubat 1923  : İsmet Paşa Lord Gurzon ile yaptığı üç saatlik görüşme 

sırasında müttefiklerle projesinde kabul edemeyeceği 

noktaları işaret eden özel bir muhtıra verdi. 

03 Şubat 1923  : Türk Karşı Projesi tamamlandı. İsmet Paşa ve Baş 

delegeler Rıza Nur ve Sakaler bir araya gelerek tekrar 

görüştüler. 

04 Şubat 1923  : Görüşmeler kesildi, önce İngiliz delegeleri Lozan’ı terk 

ettiler. Lord Gurzon Lozan’dan ayrıldı. 

05 Şubat 1923  : Fransız delegeler ayrıldı. İsmet Paşa Ankara’ya 

gönderdiği raporda, ordunun da maddi ve manevi 

bakımdan hazır olmasını işaret etti. 

06 Şubat 1923  : Amerikan ve İtalyan Delegeleri ülkelerine döndüler. 

07 Şubat 1923  : Türk Delegeleri Kurulu, Romanya ( Köstence) üzerinden 

deniz yolu ile Türkiye’ye gitmek üzere Lozan’dan ayrıldı. 

10 Şubat 1923  : Türk Delegeler Kurulu Bükreş’e vardı. Buradan 

gönderdiği raporda İsmet Paşa durumda hiçbir değişiklik 

yapılmamasını istedi. Bu sırada Mustafa Kemal ise Batı 

Anadolu gezilerini sürdürmekte idi. 

16 Şubat 1923  : Gülcemal Vapuru ile İstanbul’a gelmiş olan Türk 

Delegeleri, burada kalmayarak hemen yola çıktılar. 

18 Şubat 1923  : Türk Delegeleri, Eskişehir’de Mustafa Kemal ve Fevzi 

Paşalar tarafından karşılandı. 

20 Şubat 1923  : Türk Delegeleri ve Mustafa Kemal Paşa, birlikte 

Ankara’ya döndüler. O akşam, konuları bir kez de 

Bakanlar Kurulu önünde açıkladılar, meclisin 

düşüncelerinin öğrenilmesine karar verdiler.  
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24 Şubat 1923  : Lozan Konferansı’nı tartışmak üzere Meclis görüşmeleri 

saat 13:30’da başladı. 

03 Mart 1923  : Meclis oturumunda, ilk söz Saka’e verildi, kendisiyle 

ilgili konularda bilgi vermek üzere kürsüye davet edildi ve 

ilk olarak Osmanlı borçlarının paylaşımı ile ilgili 

sorunlardan başlayarak kendisiyle ilgili konularda bilgi 

verdi. 

06 Mart 1923  : Lozan Konferansı’nı tartışmak üzere başlamış olan 

Meclis görüşmeleri saat 19:00’da sona erdi. Nihayetinde 

şu karar resmi tebliğ halinde yayınlandı: “ Müttefiklerin 

verdikleri sulh projesini olduğu gibi kabul etmemize 

imkan yoktur.Zorlarlarsa kendimizi mesuliyetten 

kurtulmuş sayarız. Hayati meselemiz olan Musul’un 

muvakkat bir zamanda halli lazımdır. Mali, iktisadi idari 

meselelerde hayat ve istiklal haklarımızın temini şartıyla 

sulh teşebbüslerine devam için Vekiller Heyeti’ne izin 

verilmiştir”. 

31 Mart 1923  : Müttefikler, Türk Hükümeti’ne verdikleri notada, eski 

düşüncelerden vazgeçmemiş görünmekle beraber, yeniden 

görüşmeye başlayabileceklerini bildirdiler. 

07 Nisan 1923  : Türk Hükümeti verdiği notada müttefiklerle aynı şekilde 

karşılık verdi. 

18 Nisan 1923  : Türk delegeleri Şark Ekspresi’yle Lozan’a doğru yola 

çıktılar. 

21 Nisan 1923  : Türk Delegeler Kurulu Lozan’a vardı. 

22 Nisan 1923  : Sir Horas Rumbold ve General Pelle Lozan’a vardılar. 

İstasyonda Türk Heyeti adına Hasan ve Tevfik Beyler’ce 

karşılandılar. 

23 Nisan 1923  : Lozan’da görüşmeler yeniden başladı. 

25 Nisan 1823  : Lozan Konferansı’nın II.Dönemi’nde iktisadi hükümler, 

İtalyan Baş delegesi Montagna’nın başkanlığında Üçüncü 

Komisyon’da görüşüldü. Bu komisyon, İsmet Paşa’dan 
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başka Hasan ve Rıza Nur Beyler’in de katıldığı ilk 

görüşmesini yaptı. 

23 Mayıs 1923  : İsmet Paşa tarafından görevlendirilen Saka Paris’te 

Fransa, Belçika, Almanya, İsviçre hamillerinden oluşan bir 

heyetle görüştü. Fakat net bir sonuç almadan Lozan’a 

döndü. 

07 Temmuz 1923  : Saka, basına müttefiklerin Türk Heyeti’ni, imtiyazlar, 

kuponlar ve tahliye konularının görüşüleceği özel bir 

konferansa davet ettiklerini bildirdi. Oturum kesin sonuç 

alınmadan bitirildi. 

08 Temmuz 1923  : Lozan’da, görüşmelerin devam ettiği salondan ilk çıkan 

İsmet Paşa oldu. Arkasından Hasan, Tevfik, Zekai ve 

Şefik Beyler vardı. Basının sorularını İsmet Paşa; “ Kabul 

ettiler, itilaf ettik. Sulh olmuştur. Gece saat 23:00’da 

toplanarak teferruatını tespit edeceğiz” diye yanıtladı. 

İsmet Paşa: “ Nihayet hallettik” derken, Saka:” Arzumuz 

gibi, istediğimiz gibi hallettik” dedi. 

24 Temmuz 1923  : Lozan Antlaşması imzalandı. Rumini Şatosu’nda, tüm 

yetkililer ve davetliler önünde ilk olarak Türk Heyeti, önce 

İsmet Paşa, sonra Rıza Nur ve Saka olmak üzere 

imzalarını attılar. 

25 Temmuz 1923  : Barış Antlaşması ve eklerin Lozan’da imzalandığı haberi 

Ankara’ya gelir gelmez, Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey 

birer  telgrafla başta İsmet Paşa, Rıza Nur ve Sakaler 

olmak üzere Türk Delegeler Heyeti’ni tebrik ettiler. 

01 Ağustos 1923  : II. TBMM ilk toplantısı yaptı. 

11 Ağustos 1923  : Lozan’dan dönen Türk Heyeti İstanbul’a vardı ve Sirkeci 

Garı’nda büyük bir coşku ile karşılandı. 

13 Ağustos 1923  : Lozan’a giden Türk Delegeler Heyeti Ankara’ya vardı. 

14 Ağustos 1923  : Fethi Bey V. İcra Vekilleri Heyeti’ni kurdu. Bu kabinede 

Saka, Mahmut Esad Bey’den sonra İktisad Vekili oldu. 

27 Ekim 1923  : Fethi Bey’in kurduğu V. İcra Vekilleri Heyeti istifa etti. 
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30 Ekim 1923  : Cumhuriyetin ilk kabinesi İsmet Paşa tarafından kuruldu. 

Saka bu kabinede İktisat Vekilliği yaptı. 

28 Şubat 1924  : Anayasa Komisyonu tarafından düzenlenen kanun taslağı 

Hakimiyet Gazetesi’nde yayınlandı. ( Saka, Mahmut Esat 

Bozkurt ile beraber 1924 Anayasası’nda görev alan ve 

önde gelen yapıcılarından biri oldu. 

05 Mart 1924  : 432 sayılı kanun ile İktisat Vekaleti’ne bağlı Ziraat, 

Orman ve Veterinerlik Genel Müdürlükleri ayrılarak 

Ziraat Vekaleti kuruldu, Bakanlığın bunların dışında kalan 

görevlerini yürütmek üzere Ticaret Vekaleti kuruldu, bu 

bakanlığa Saka getirildi. 

06 Mart 1924  : İsmet Paşa tarafından kurulmuş olan Cumhuriyetin ilk 

kabinesi istifa etti. Yeni kabine tekrar İsmet Paşa 

tarafından kuruldu. Bu kabinede Saka Ticaret Bakanlığı 

görevi yaptı. 

26 Ağustos 1924  : Özel sektörün kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla, bir 

ticaret bankası niteliğinde olan Türkiye İş Bankası 

kuruldu. Kuruluş aşamasında görev alan Saka de ortakları 

arasında idi. 

22 Kasım 1924  : İsmet Paşa Kabinesi istifa etti ve aynı gün Fethi Bey yeni 

kabineyi kurdu. Bu kabinede Saka görev almadı. 

03 Mart 1925  : İstifa eden Fethi Bey’in yerine yeni kabineyi tekrar İsmet 

Paşa kurdu, Saka Maliye Vekilliği görevini yaptı. 

08 Kasım 1925  : Tedavülde bulunan 153 705 603 Liralık Osmanlı 

dönemine ait banknotun Cumhuriyet parasıyla 

değiştirilmesi, Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanarak 

Meclis’e gönderildi. ( Konu Maliye Komisyonu’nda 

incelenip bir rapor hazırlandı. Rapor okunduktan sonra söz 

alan Maliye Vekili Saka, yetki ve yetenekle bu işlemin 

kaçınılmazlığını Genel Kurul’a sundu). 
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30 Kasım 1925  : Yeni paraların biçimi, basım ve niteliğini değiştirme 

koşulları ile yapılacak bütün işlemleri alan 701 sayılı 

kanunu kabul edildi. 

01 Temmuz 1926  : Saka, Türkiye’yi temsil etmek üzere Uluslar arası 

Cenevre Antlaşması’na katıldı. 

13 Temmuz 1926  : Saka, Maliye Vekilliği görevinden ayrılarak yerini 

Mustafa Abdülhalik ( Renda) Bey’e bıraktı. 

01 Kasım 1926  : II. Dönem’in IV.Toplantı yılında yapılan Başkanlık 

Divanı seçiminde TBMM Başkan Vekilliğine seçildi. 

Tekrar seçilmek suretiyle III. ve IV. Dönemde de bu 

görevde kaldı. 

Temmuz 1927  : İtibar-ı Milli Bankası ve İş Bankası birleştirildi. Birleşme 

ile ilgili formalitelerin yerine getirilmesinde Saka etkin rol 

oynadı.  

04 Mayıs 1931  : Kazım Karabekir Paşa meclis başkanlığına, Saka ve 

Vasıf Bey başkan vekilliklerine seçildi. 

24 Eylül 1935  : Uluslararası Parlamentolar Birliği 30. Konferansı, 

İstanbul Yıldız Sarayı’nda açıldı. Konferans Başkanlığına 

o sırada TBMM vekilliği de yapmakta olan Saka seçildi. 

01 Kasım 1935  : TBMM Başkan Vekilliği’nden ayrıldı. 

22 Mayıs 1940  : Örfi İdare Kanunu kabul edildi. 

23 Kasım 1940  : II. Dünya Savaşı nedeniyle sıkıyönetim ilan edildi. Örfi 

İdare Kanunu gereğince bazı gazeteler kapatıldı. 

30 Eylül 1940  : Saka Hükümetin profesörlük ve milletvekilliğinin bir 

arada yürütülemeyeceği hakkında aldığı karar üzerine 

profesörlük görevinden çekildi. ( 1925-1942 tarikleri 

arasında Ankara Hukuk Fakültesi’nde Maliye ve 24 Ekim 

1936 ‘da İstanbul’dan Ankara’ya nakledilen Siyasal 

Bilgiler Okulu’nda Genel İktisat Profesörlüğü yapmıştı). 

08 Haziran 1943  :CHP 6. Büyük Kurultayı toplandı. Saka, Abdülhalik 

Renda ile birlikte Divan Başkan Vekilliği yaptı. 
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13 Eylül 1944  : Saraçoğlu’nun teklifi üzerine II.Saraçoğlu Hükümeti’nde 

( 15 Mart 1943 – 5 Ağustos 1946) istifa eden 

Menemencioğlu’nun yerine Dış İşleri Bakanlığı’na 

getirildi. Aynı görevi Recep Peker Hükümeti’nde de 

sürdürdü. 

06 Ocak 1945  : Japonya ile siyasi ve iktisadi ilişkilerin kesilmesini teklif 

eden takrir, mecliste 309 oyla kabul edildi. 

10 Şubat 1945  : Yalta Konferansı’nın altıncı toplantısı yapıldı. Stalin, 

Montreux Sözleşmesi’nin değiştirilmesini istedi, fakat 

ayrıntılı tekliflerde bulunmadı. Londra’da yapılacak 

toplantıda Montreux Sözleşmesi ile ilgili olarak Sovyet 

Hükümeti’nin yapacağı teklifin görüşülüp, uygun bir 

zamanda Türk Hükümeti’nin haberdar edilmesi kararı 

alındı. Ancak Postdam Konferansı’na kadar böyle bir 

toplantı yapılmadığından, Rusya bu konu üzerine 

Postdam’da durabildi. 

20 Şubat 1945  :  Yalta konferansı’ndan sonra İngiliz Büyükelçisi Sir 

Maurice Peterson, Dışişleri Bakanı Hasan Saka’yı ziyaret 

ederek, Yalta  Konferansı’nda alınan bir kararı bildirdi. 

Buna göre kurulması düşünülen Yen Dünya Teşkilatı’nı 

konuşmak üzere toplanacak olan San Francisco 

Konferansı’na 1 Mart 1945 tarihinden önce Almanya’ya 

savaş ilan etmiş olan ülkeler davet edileceklerdi. 

23 Şubat 1945  : TBMM, CHP Meclis Grubu toplantısından hemen sonra 

olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Hasan Saka’nın 

yaptığı konuşmadan sonra, Meclis Almanya ve Japonya’ya 

savaş ilan edilmesi isteği kabul edildi, böylece Türkiye 

Birleşmiş Milletler Kurucuları arasına girmeye hak 

kazandı. 

24 Şubat 1945  : Washington’da Türkiye Büyükelçisi, Birleşmiş Milletlere 

katılmak için gereken imzayı attı. Ankara’da ise Dışişleri 

Bakanı Hasan Saka ile Amerika’nın Ankara Büyükelçisi 
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Steinhardt arasında Ödünç Verme ve Kiralama Antlaşması 

imzalandı. 

05 Mart 1945  : Amerika’nın Ankara Büyükelçisi Steinhardt, Hasan 

Saka’yı ziyaret ederek, Türkiye’yi Amerika, İngiltere ve 

Rusya adına 25 Nisan 1945’de San Francisco’da 

toplanacak Birleşmiş Milletler Dünya Emniyet 

Konferansı’na resmen davet etti. 

19 Mart 1945  : Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, 17 Aralık 1925’te 

Sovyet Hükümeti’nin, Türkiye ile Sovyetler Birliği 

arasında imzalanan ve süresi 7 Kasım 1945’te bitecek olan 

Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’nın, II. 

Dünya Savaşı sırasında oluşan “derin değişiklikler”den 

dolayı, 7 Kasım 1935 tarihli protokol hükümleri gereği 

feshedilmesini istediğini Türkiye’nin Moskova 

Büyükelçisi Selim Sarper’e bildirdi. 

28 Mart 1945  : Meclis Grup Toplantısı’nda Hasan Saka, Bir hafta sonra 

San Francisco’ya gideceklerini söyledi. 

05 Nisan 1945  : Dışişleri Bakanı Hasan Saka başkanlığı’ndaki Türk 

Heyeti, gece yarısından biraz sonra Toros Ekspresi’yle 

San Francisco’ya gitmek üzere yola çıktı. Hasan Saka 

yurda dönünceye kadar yerine Nurullah Esat Sümer’in 

bakmasına karar verildi. 

07 Nisan 1945  : Türk Hükümeti, Sovyet Hükümeti’nin ne gibi 

tekliflerinin olduğunu sordu ve iki tarafında menfaatlerine 

uygun bir diğer paktın yapılabileceğini bildirdi. 

25 Nisan 1945  : San Francisco Konferansı perdesi şehrin opera binasında 

başladı. 

30 Nisan 1945  : San Francisco Konferansı’nda Hasan Saka Türk Heyeti 

adına bir konuşma yaptı. 

10 Mayıs 1945  : San Francisco News Gazetesi’nde, Hasan Saka’nın dört 

büyük devlete, Türkiye’nin Montreux Antlaşması’nı 
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modernleştirmeye hazır olduğunu bildirdiğine karşı bir 

haber çıktı. 

25 Haziran 1945  : Türkiye, katılan diğer devletlerle birlikte San 

Francisco’da Birleşmiş Milletler Anayasası’na imza attı. 

26 Haziran 1945  : Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi ile Sovyet Dışişleri 

Bakanı arasında bir görüşmede Molotov, yeni paktın 

imzalanmasından önce iki ülke arasında; Türkiye-Rusya 

Doğu sınırlarında değişiklik; herhangi bir saldırı 

karşısında ortak savunmayı sağlamak üzere Boğazlarda 

Sovyetler’e üs verilmesi; Montreux Sözleşmesi’nin 

yeniden gözden geçirilmesi prensibi üzerinde iki hükümet 

arasında bir anlaşma yapılması gibi sorunların 

çözümlenmesi gerektiğini söyledi. Aynı gün Hasan Saka, 

Churchill ve Eden’le temaslarda bulunmak üzere San 

Francisko’dan Londra’ya hareket etti. İngiltere ise 

Rusya’nın bu isteklerini Potsdam Konferansı’na kadar 

ertelemesini istedi. 

11 Temmuz 1945  : Hasan Saka Meclis’te : “Türkiye için bir sınır tashihi 

bahis konusu olmadığını” açıklarken büyük tezahürat 

yapıldı. 

17 Temmuz 1945  : Amerika ile İngiltere’nin Sovyetler Birliği ile savaş 

sonrası ilişkileri konuşmak amacı ile yaptıkları 

denetlemelerden biri olan Potsdam Konferansı toplandı. 

09 Ağustos 1945   : Dışişleri Bakanı Hasan Saka Francisco’dan döndü. 

10 Ağustos 1945  : Hasan Saka, San Francisco konferansı hakkında saat 

15:00’da Faik Öztırak’ın başkanlığında toplanan Parti 

Grubu’nda bilgi verdi. Kürsüdeyken Japonların teslim 

oldu haberini de Meclis’e veren isim oldu. 

15 Ağustos 1945  : Türkiye Birleşmiş Milletler Anayasası’nı kabul etti, bu 

örgütün tam üyesi oldu. TBMM Kasım ayına kadar tatil 

kararı verdi. 
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29 Mart 1946  : Ankara’da Kral Naibi Son Altes Abdülilah’ın ziyareti 

vesilesiyle her iki tarafın yetkili delegeleri arasında Irak 

Dostluk Antlaşması imzalandı. Türkiye adına Dışişleri 

Bakanı Hasan Saka imza attı.  

20 Mayıs 1946  : Amerika ile Türkiye arasında imzalanmış olan Ödünç 

Verme ve Kiralama Antlaşması TBMM’de onaylandı. 

26 Mayıs 1946  : Belediye seçimleri yapıldı. 

21 Temmuz 1946  : Türkiye’de muhalefetin de katıldığı ilk tek dereceli 

seçimler yapıldı. Yapılan genel seçimler sonucunda 

toplanan yeni mecliste, CHP karşısında Demokratlar ilk 

defa muhalefet görevi ile yer aldılar. Yeni meclisin 

toplanması sebebiyle Saraçoğlu Kabinesi çekildi ve 

Başbakanlığa İstanbul Vekili Recep Peker atandı. Hasan 

Saka yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı görevini korudu. 

08 Ağustos 1946  : Sovyet Rusya, Türkiye ile ilgili devletlere başvurarak 

Boğazlar Rejimi’nin değiştirilmesini istedi. 

 22 Ağustos 1946  : Türkiye Sovyet Rusya’nın teklifini, egemenlik haklarına 

aykırı olduğu gerekçesiyle kesin bir dille reddetti. 

07 Eylül 1946  : ekonomik alanda bazı liberal tedbirler alındı. Türk 

lirasının değeri düşürüldü. İthalattaki bazı sınırlandırmalar 

kaldırıldı. Altın satışı serbest bırakıldı. 

09 Ekim 1946  : ABD ve İngiltere, Rusya’ya verdikleri yanıtla Boğazların 

savunulmasında Türkiye’nin tek sorumlu olduğunu ve 

değişikliğe yandaş olmadıklarını bildirdi. 

18 Ekim 1946  : Boğazların birlikte savunulması isteminde bulunan Rus 

notasına Türkiye’nin verdiği cevap yayınlandı. 

07 Ocak 1947  : Ürdün Kralı Abdullah, Cumhurbaşkanımızın davetine 

karşılık refakatinde Dışişleri Bakanı Şukeyri Paşa, İçişleri 

Bakanı Abbas Paşa ve özel maiyeti ile geldiler. 

11 Ocak 1947  : Türkiye-Ürdün Dostluk Antlaşması görüşmelerine 

Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hasan Saka ile 

Feridun Cemal Erkin, karşı taraftan da  Dış ve İçişeri 
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Bakanları katıldılar. Antlaşma Türkiye’nin son teklif ettiği 

tarzda düzenlenip imzalandı. 

18 Ocak 1947  : Ürdün Heyeti Türkiye’den ayrıldı.  

3 Mart 1947  : Başkan Truman, ABD Kongresi’ne Türkiye ve 

Yunanistan’a 400 Milyon dolarlık kredi verileceğini, 

ayrıca askeri ve teknik personel yardımı yapılacağını 

bildirdi. 

Mart 1947  : Türkiye IMF ve Dünya Bankası’na üye oldu.  

22 Mayıs 1947  : ABD Kongresi Türkiye’ye yardım tasarısını onayladı. 

Böylece yürürlüğe giren tasarıya Başbakan Truman da 

aynı gün imza attı. 

23 Mayıs 1947  : İnönü, Amerikan halkına teşekkür mesajı gönderdi. 

27 Mayıs 1947  : Recep Peker, Türk-Rus ilişkileri konusunda verdiği 

demeçte: “Sovyet Rusya devamlı bir dostluk tesis 

edebilmek için taleplerini geri almadılar” dedi.  

9 Haziran 1947  : CHP Genel Sekreteri, Hilmi Uran, Dışişleri Bakanı 

Hasan Saka, Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer, 

Faik Ahmet Barutçu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 

Feridun Cemal Erkin öğle yemeğine köşke davet edildiler. 

Yemekte İnönü, Celal Bayar’la iki buçuk saat süren 

konuşmaları hakkında bilgi verdi. 

Haziran 1947  : Marshall Planı açıklandı. Türkiye’nin de katıldığı Avrupa 

İktisadi İş Birliği Komitesi kuruldu.  

10 Haziran 1947  : İnönü, köşke topladığı yakın arkadaşlarına iki tarafı 

Bayar ve Peker beraber dinleme hakkında ne 

düşündüklerini sordu. Hasan Saka taraftar olmadığını dile 

getirdi.  

14 Haziran 1947  : Bayar ve Peker Çankaya Köşkü’nün Kütüphanesi’nde 

karşı karşıya geldiler. 

12 Temmuz 1947  : İnönü’nün ünlü beyannamesi, 11 Temmuz gecesi 

yayınlandı. Bu bildiride İnönü, hükümet ve muhalefet 

liderleriyle yaptığı görüşmeleri, iki taraf arasında bir 
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diyalog sağlanması için harcadığı çabaları ve konu ile 

ilgili görüşlerini açıkladı. 

12 Temmuz 1947  : Türkiye ile ABD arasındaki yardım anlaşması dönemi 

Dışişleri Bakanı Hasan Saka ve ABD Ankara Büyükelçisi 

C. Wilson tarafından imzalanmış, askeri yardım bu 

antlaşma uyarınca yürütüldü.  

23 Temmuz 1947  : Cumhurbaşkanı ile Başbakan Recep Peker kavga ettiler. 

24 Temmuz da Hasan Saka bir nevi arabuluculuk yaparak 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın tekrar görüşmelerini 

sağladı.  

8 Ağustos 1947  : Ankara’daki Sovyetler Birliği Büyükelçisi, Dışişleri 

Bakanı Hasan Saka’dan randevu istedi. Kabul eden Saka, 

Büyükelçinin ziyaretinden sonra Çankaya’ya çıktı. 

Rusya’nın Boğazlarla ilgili bir nota verdiğini ve bunda 

açıkça boğazların Rusya ile ortaklaşa savunulmasını teklif 

ettiğini haber verdi. 

9 Ağustos 1947  : ABD Başkanı yaptığı konuşmada yeni bir dünya 

savaşının çıkmasını önlemeye kararlı olduklarını 

gösteriyor ve boğazlarda nüfus tanımayacağını Ruslara 

ihtar şeklinde anlatıyordu.  

1 Eylül 1947  : TBMM Amerikan Yardım Antlaşması’nı oybirliği ile 

kabul etti.  

4 Eylül 1947  : Kabinede değişiklikler üzere Peker Meclis Grubu’nun 

onayını aldı.  

5 Eylül 1947  : TBMM, Hasan Saka liderliğindeki Türk Heyeti’nin 

imzaladığı Türk – Irak Dostluk Antlaşması’nı onayladı. 

Başbakan Recep Peker kabinesinde değişiklikler yaptı. 

8 Eylül 1947  : İkinci Peker Kabinesi, İnönü başkanlığında ilk 

toplantısını yaptı. Bu toplantıda CHP Genel Başkan 

Vekilliğiyle Başbakanlığın tekrar kendisinde toplanmasını 

teklif etti, şiddetli hücumlara uğradı. 
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9 Eylül 1947  : Recep Peker sağlığıyla ilgili nedenler ileri sürerek istifa 

etti. 

10 Eylül 1947  : Ilımlı olarak bilinen Hasan Saka, 1. Hükümetini kurdu. 

11 Eylül 1947  : Hasan Saka Kabinesinin üyelerinin Çankaya Köşkü’ne 

götürerek Cumhurbaşkanı’na takdim etti. İlk toplantısını 

yapan kabinede yeni hükümetin özellikle mali cephesi 

üzerinde duruldu. 

12 Eylül 1947  : Öğle yemeğinde eski ve yeni hükümetlerle görüşen 

İnönü, aynı günün akşamı daha önceden tasarladığı siyası 

amaçlı yurt gezisine çıktı. Yanında CHP’den Nihat Erim, 

T. F. Sılay, DP’den Nuri Özsan vardı. 

20 Eylül 1947  : Hasan Saka Telgraf çekerek Cumhurbaşkanı’nın 

Ankara’ya ne zaman döneceğini sordu. 

21 Eylül 1947  : Hasan Saka, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü 

Haldun Derin’e çektiği ikinci telgrafta, 

Cumhurbaşkanı’nın Diyarbakır’a geçmeden önce 28 Eylül 

de Ankara’ya dönmüş olmasını bütçe hazırlıklarının 

tamamlanması açısından gerekli gördüğünü belirtti. 

Gezinin 28 ‘inde Ankara’ya uğradıktan sonra devam 

ettirilmesini teklif etti. Bir Amerikan Mali Heyeti 

Türkiye’ye geldi.  

26 Eylül 1947  : Yurt gezisinde çok partili hayatın benimsenmesine 

uğraşan İnönü  Ankara’ya döndü. Salih Omurtak, Münir 

Birsel, Halit Nazmi Keşmir, Necmettin Sadak ve Hasan 

Saka’yı kabul etti, Milli Savunma Bütçesi görüşüldü. 

28 Eylül 1947  : Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın riyasetinde toplanan 

Bakanlar Kurulu, 1948 Bütçesi’ni son bir defa gözden 

geçirdi. 

29 Eylül 1947  : Hasan Saka 1948 Bütçesi’ni Meclis’e sundu. 

30 Eylül 1947  : Hasan Saka’nın Anadolu Ajansına verdiği demeçte: 

“Anayasaya göre bütçe, mali yılbaşında üç ay önce, yani 

Eylül sonuna kadar Meclis’e sunulmuş olmak lazımdır. 
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1948 Bütçesi üzerinde çalışmalarımızın bugün 

tamamlamış bulunuyoruz” dedi. 

13 Ekim 1947  : Hasan Saka Hükümeti mecliste programını okudu. 49 ret 

oyuna karşılık 262 kabul oyuyla güvenoyu aldı. 

31 Ekim 1947  : Ayan Meclisi üyelerinden oluşan bir Amerikan Heyeti 

Marshall Planı kapsamında tetkikler yapmak üzere 

Türkiye’ye geldi. 

1 Kasım 1947  : İnönü meclisin 8. Dönemi’nin II. Toplantısını açtı. 

Meclis Başkanlığı seçimlerinde ılımlıların adayı olan 

Kazım Karabekir oyların 322’sini alarak Meclis Başkanı 

seçildi. 

3 Kasım 1947  : İnönü, partiler arası mücadelelerin sert olabileceğini, 

genel başkanlıktan ayrılırsa bu mücadelelerde hakemlik 

yapabileceği, havayı yumuşatmasının mümkün olduğunu 

söyledi. Üç devreden sonra Cumhurbaşkanlığı yapmanın 

krallık olacağı görüşündeydi ve kazansa da yapmayacağını 

söyledi. Başbakan Hasan Saka ise bunu telaffuz etmeye 

gerek olmadığını ve CHP’yi zayıflatacak herhangi bir 

tedbire de taraftar olmayacağını ifade etti.  

10 Kasım 1947  : Hasan Saka gazetecilerle yaptığı görüşmede, ekonomik 

icraatlar hakkında bilgi verdi. Marshall Planı’na 

bağladıkları umudu şöyle açıkladı: “Amerika’dan daima 

suhulet ve yardım gördük. Bizde bu büyük memlekete 

korekt hareket ettik. Marshall Planı’nda bizde istifade 

edeceğiz.”  

17 Kasım 1947  : Çok partili rejimin ilk ve CHP’nin son büyük kongresi 

olan 7. Büyük Kurultay, 782 delegenin katılımı ile 

Ankara’da toplandı.  

4 Aralık 1947  : 7. Büyük Kurultay sona erdi.  

9 Aralık 1947  : Örfi İdare’nin 23 Aralık’tan itibaren kaldırılmasına karar 

verildi.  
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22 Aralık 1947  : İstanbul ve çevre illerde 7 yıldır süren sıkıyönetim, II. 

Dünya Savaşı’nın bitiminden 2 yıl sonra Hasan Saka 

Hükümeti’nce kaldırıldı.  

02 Ocak 1948  : İsmet İnönü, Başbakan Hasan Saka, Şemsettin Günaltay 

ve Faik Ahmet Barutçu bir araya gelerek ve Seçim 

Kanunu’nda yapılacak iyileştirmeler hakkında görüştü.  

03 Ocak 1948  : Seçim Kanunu’nda değişiklik yapmak üzere Parti 

Grubu’nun ilk toplantısında Başbakan’ın teklif edeceği bir 

prensip kararı alınması önerisi konusunda Saraçoğlu’nu 

ikna etmiş olan İnönü, Günaltay’ ı ikna etmeye çalıştı. 

07 Ocak 1948  : ABD Başkanı Truman Kongre’de Türkiye ve 

Yunanistan’a dair: “… Yabancı baskısına karşı 

tamamiyetlerini muhafaza için yardım etmekteyiz…” diye 

konuştu. 

12 Ocak 1948  : İnönü, Hilmi Uran’ın da katıldığı Parti Grubu Genel 

Heyeti’nde görüşülecek olan Seçim Kanunu’nun 

iyileştirilmesi ile ilgili hükümet teklifini kabul ettirmek 

için gerekli çabanın gösterilmesi ile ilgili tavsiyelerde 

bulundu. 

13 Ocak 1948    : Hasan Saka yakında Meclis’e sunulacak kanunlar 

hakkında bilgi verdi, seçim kanununda düşünülen 

değişiklikleri anlattı. Teklif Kabul edildi. 

18 Ocak 1948  : CHP Meclis Grubu, DP tarafından Seçim Kanunu’nda 

istenen değişikliği yapmaya karar verdi. 

26 Ocak 1948  : Kazım Karabekir bir kalp krizi sonucu vefat etti. Haberi 

İnönü’ye Hasan Saka verdi. 

28 Ocak 1948  : Faik Ahmet Barutçu ve Hasan Saka, boşalan TBMM 

başkanlığı için en uygun adayın Ali Fuat ( Cebesoy) Paşa 

olduğu konusunda fikir birliğine vardılar. İnönü de aynı 

fikirdeydi, grup reis vekilleriyle ve genel başkan 

vekilleriyle konuşma görevini Saka’e verdi. 
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2 Şubat 1948  : Başbakan Hasan Saka, İçişleri Bakanı ve Başbakan 

yardımcısı köşkte İnönü ile görüştüler. İnönü, ilk okullarda 

ders saatleri dışında isteğe bağlı din dersi verilmesi, Milli 

Eğitim gözetiminde imam-hatip yetiştirecek okullar 

açılması ve bir İlahiyat Fakültesi kurulması fikri 

belirterek, girişimde bulunmak zamanının geldiğini, bu 

fikrin kendisinde olgunlaştığını söyledi. Konuşmalar 

sonunda başlangıçta tereddüt eden Başbakan da olumlu 

bakmaya başladı ve konu kabineye götürüldü. 

5 Şubat 1948  : Bakanlar Kurulu’nda ciddi tartışmalar oldu. Hatta 

Necmettin Sadak, kabul edildiği halde kabinede kalıp 

kalmayacağını düşüneceğini söyledi. 

10 Şubat 1948  : Din eğitimi sorunu CHP Meclis Grubu’nda görüşülüp 

tartışıldı. İlkokullarda seçmeli din dersi konulmasına ve 

din bilimcileri yetiştirmek üzere İlahiyat Fakültesi 

kurulmasına karar verildi. 

16 Şubat 1948  : Başbakan Hasan Saka, Bakanlar Kurulu’nda Polis vazife 

ve Selahiyet Kanunu’nun 18. maddesinin değiştirilmesine 

ilişkin komisyonda alınan karar üzerine bir tartışma açtı. 

19 Şubat 1948  : Parti Grubu Genel Heyeti’nde din tedrisatı hakkında grup 

komisyonunun hazırladığı rapor görüşüldü. 

20 Şubat 1948  : Polis Salahiyet Kanunu’nun  18. maddesi kaldırıldı. Din 

tedrisatı hakkında grup komisyonu tarafından hazırlanan 

rapor görüşüldü. Meclisin başlayacak olan tatilinden 

sonraki devrede konuşulması kararlaştırılarak ertelendi. 

01 Mart 1948  : Suat Hayri Ürgüplü’nün Yüce Divan’da mahkemesine 

başlandı. 

05 Nisan 1948  : Erzurum ve Erzincan’a yaptığı seyahatten dönen Hasan 

Saka, Sivas’ı da ziyaret ettikten sonra Ankara’ya hareket 

etti. 

16 Nisan 1948  : Amerikan Devlet Bakanı Marshall’ın önerisiyle, Avrupa 

İktisadi İş Birliği Örgütü’ne üye oldu. 
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18 Mayıs 1948  : CHP Meclis Grubu, Türk Demokrasisi’nin aşırı sağa ve 

sola kapalı olacağına dair karar aldı. 

19 Mayıs 1948  : Uluslararası Para Fonu’ndan gelen bir heyet, 7 Eylül 

Kararları sonrası Türk Ekonomisini incelemeye başladı. 

Mayıs 1948  : Avrupa Kalkınma Programı’na Türkiye’nin Marshall 

Planı’ndan yararlanması için uzun dönemli bir iktisadi 

program sunuldu. Bundan birkaç gün sonra Türkiye’deki 

yabancı sermayeli Kuruluşların kar ve sermayelerinin yurt 

dışına aktarabilmelerini güvence altına alan 3/5843 sayılı 

kararname çıkarıldı. 

05 Haziran 1948  : İnönü ile Fikret Sılay hükümetinin istifasına İkinci Hasan 

Saka Kabinesi’nin kurulmasına karar verdiler, Sılay, en 

uygun adayın Hasan Saka olduğunu söyledi. 

08 Haziran 1948  : I. Hasan Saka Hükümeti içinde bulunan koşullarda 

hükümetin durumunun yeniden incelenmesi ve 

değerlendirilmesine fırsat vermek üzere istifa etti. 

09 Haziran 1948  : Anadolu Ajansı, Saka’nın istifa ettiğini ve yeni hükümeti 

kurma görevinin tekrar kendisine verildiğini bildirdi. 

10 Haziran 1948  : II. Hasan Saka hükümeti kuruldu. 

15 Haziran 1948  : Yeni Hükümet, CHP Meclis Grubu’nda onay aldı. 

18 Haziran 1948  : TBMM’de, II. Hasan Saka Hükümeti Programı okundu 

ve kabul edildi. 

02 Temmuz 1948  : TBMM’de yeni seçim kanunun müzakeresine başlandı. 

04 Temmuz 1948  : Türkiye ile ABD arasında imzalanan İktisadi amaçlı 

kredileri düzenleyen İktisadi İş Birliği Anlaşması, 

Meclis’in verdiği onayla yürürlüğe girdi. 

07 Temmuz 1948  : İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kanunu ( 5246 ) 

kabul edildi. 

08 Temmuz 1948  : Yeni Seçim Kanunu Meclis’ten geçti. 

09 Temmuz 1948  : TBMM’den çıkarılan yeni seçim yasasıyla gizli oy, açık 

sayım getirilerek, siyasi partilere seçim kurullarına katılma 

hakkı tanındı. 
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16 Temmuz 1948  : DP gelecek ara seçimlere katılmamaya karar verdi. 

20 Temmuz 1948  : Millet Partisi’nin kurulduğu resmen açıklandı. 

15 Ağustos 1948  : Milli Kütüphane Ankara’da hizmete açıldı. 

31 Ağustos 1948  : Şeker satışı serbest bırakıldı. 

24 Eylül 1948  : Hasan Saka Tokat’ta verdiği bir demeçte; muhalefetin 

taleplerini yerine getirmeye istekli olduğunu belirtti. 

5 Ekim 1948  : Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Suat Hayri Ürgüplü, Yüce 

Divan tarafından  suçsuz bulundu. 

6 Ekim 1948  : Yurt gezisine çıkmış olan Hasan Saka, Ankara’ya 

dönmek üzere Samsun’dan Sivas istikametine doğru yola 

çıktı. 

8 Ekim 1948  : Türkiye, Dünya Bankası’ndan 50 Milyon dolar borç 

alabilmek için harekete geçti. 

9 Ekim 1948  : Başbakan Hasan Saka, dünya Bankası ile borç para 

almak için müzakerelere başlandığını, alınacak borçla 

Türkiye’de yeniden imar ve modernleştirme programının 

uygulanmasına girişileceğine söyledi. 

12 Ekim 1948  : Yurt gezisinde olan Başbakan, Elazığ’dan Kayseri’ye 

geçti.  

17 Ekim 1948  : Ara seçimler 13 ilde yapıldı. Millet Partisi ve DP 

seçimlere katılmadığından seçmen sayısı düşüktü. 

28 Ekim 1948  : Başbakan Hasan Saka, Cumhuriyet Bayramı demecinde, 

birçok konu işle birlikte soğuk savaşın ekonomik 

sonuçlarının Türkiye üzerindeki etkisini şöyle tanımladı: “ 

… Dünyanın bu şartlarından tabiatıyla biz de müteessir 

olmaktayız ve biz zaruri paramızın ve emeğimizin büyük 

bir kısmını savunma ihtiyaçlarına harcıyoruz.”  

1 Kasım 1948  : TBMM, İnönü’nün konuşmasıyla açıldı. Milli Eğitim 

Bakanlığı 15 Şubat 1949’dan itibaren isteyenlerin din dersi 

takip edebileceklerine karar verdi. 
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4 Kasım 1948  : İstiklal Mahkemeleri Kanunu ile Tadillerinin 

Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki ( 5384 ) sayılı kanun 

kabul edildi. 

11 Kasım 1948  : Ülkedeki ekonomik durumun önemi ve özelliklede şeker 

fiyatının artışı ile ilgili olarak hükümet hakkında gensoru 

verildi. Hükümet sadece 34 milletvekilinin aleyhte oy 

vermesi sonucu güvenoyu aldı. 

22 Kasım 1948  : Taksim Belediye Gazinosu’nda Türkiye İktisat Kongresi 

toplandı. Hükümet, yeterli ilgiyi göstermediği bu kongrede 

büyük bir oranda devletçilik tenkit edildi. 

27 Kasım1948  : Türkiye İktisat Kongresi sona erdi. 

10 Aralık 1948  : Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni 

imzaladı. Türkiye UNESCO üyesi oldu. 

14 Aralık 1948  : CHP Başbakan Hasan Saka aldığı çağrı üzerine parti 

Grubu İdare Heyeti Toplantısı’na katıldı.Görüşmelerden 

sonra ,hükümetin fikrinin alınması kararlaştırıldı.Akşam 

ise İnönü ,toplantıya başkanlık eden Hilmi Uran’ı 

çağırarak bilgi istedi. 

15 Aralık 1948                     : Afyon DP Milletvekili Kemal Özçoban “Küçük ekalliyete 

rağmen iktidarı elinde tutmak isteyen Saraçoğlu ve Recep 

Peker Hükümetleri’nin Hasan Saka Hükümeti’nde de 

bulunuyor…Acıdır arkadaşlar ,hırsızlıkla iktidarda kalmak  

için millet iradesiyle oynamak ihtiyatından hükümet ve 

partisi ne zaman vazgeçecektir” dediği için hükümete 

hakaret etmekle suçlanarak Meclis’ten çıkarıldı. 

17 Aralık 1948               :Parti Divanı Toplantısı’nda da Başbakan Hasan Saka , 

hükümete yöneltilen şikayetler nedeniyle sıkıntılı anlar 

geçirdi. 

19 Aralık 1948                       :Parti Grubu İdare Heyeti Toplantısı sona erdi. 

28 Aralık 1948             : Marshall Planı Avrupa idarecisi Avverell Harriman 

Ankara’ya geldi.Bir gün kaldıktan sonra ayrıldı.  
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3 Ocak 1949  : Okullarda din eğitimi sorunu Meclis’te ateşli tartışmalara 

yol açtı. CHP siyasi nedenlerle bu konudaki istemleri 

yerine getirme eğilimindeydi. 

8 Ocak !949  : CHP içindeki aşırışların hem muhalefete hem de 

partilerindeki ılımlılara karşı cephe aldıkları duyurmaya 

başlamıştı. 

14 Ocak 1949  : II. Hasan Saka Hükümeti istifa ederek yerini Şemsettin 

Günaltay Kabinesi’ne bıraktı. Saka, Mardin Milletvekili 

Rıza Erten’i Devlet Bakanlığına atadı.  

28 Aralık 1949  : ABD Başkanı Truman, Türkiye hakkındaki raporunu 

Amerikan Kongresine sunarken yaptığı konuşmada, 

Rusların düşmanca davranmalarına rağmen Türkiye’nin 

Batı Devletlerine karşı  gösterdiği ilgiden çok mutlu 

olduğunu söylemişti. 

Nisan 1950  : Türkiye genelinde, CHP milletvekilliği adaylarının tespiti 

için illerde yoklamalar yapıldı. Trabzon’daki sonuca göre 

ilk sırada Barutçu, dördüncü sırada ise Hasan Saka vardı. 

14 Mayıs 1950  : Genel seçimler yapıldı. CHP 69 sandalye kazandı. Hasan 

Saka bu dönemde Meclis’te Dışişleri Komisyonu’nda 

çalıştı. 

2 Mayıs 1954  : Genel seçimlerinde CHP, oyların % 36’sını almış 

olmasına rağmen, 1950 de aldığı 69 sandalyenin yarısını 

bile alamadı, sadece Malatya, Kars ve Sinop illerinde 

kazanabildi. Meclis’e 31 milletvekili ile girebildi. 

5 Mayıs 1954  : Hasan Saka, seçim sonrası Trabzon’dan Ankara’ya giden 

Ordu Vapuru’na seçimi kaybetmiş olarak bindi. Bu 

seçimler aktif siyaset hayatının sonu oldu. 

29 Temmuz 1960  : Hasan Saka İstanbul’da, bir süredir tedavi görmekte 

olduğu kanser hastalığından kurtulamayıp, Ayazpaşa’daki 

evinde öldü.    

31 Temmuz 1960  : Hasan Saka’nın cenazesi, öğle üzeri Şişli Camii’nden 

törenle kaldırılıp, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. 
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Cenazesine İnönü, Kasım Gülek ve İstanbul Valisi 

Tuğgeneral Refik Tulga başta olmak üzere eski bakan ve 

milletvekilleri, CHP Merkez Kurul Üyeleri ve çok sayıda 

halk katıldı. İnönü, cenaze mezara indirilirken mezarlıktan 

ayrıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Kronoloji oluşturulurken, Bilgin’in çalışmasından da yararlanıldı.
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ATATÜRK’ÜN SON TRABZON ZİYARETİ VE HASAN SAKA 
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