ATATÜRK'ÜN YABANCI DEVLET ADAMLARIYLA
GÖRÜ~ MELERI
YEDI BELGE
(1930 — 1937)
B~LAL N. ~~M~~R
Türk Tarih Kurumu Üyesi
A~a~~da yedi belge yay~nl~yoruz. Bunlar, Atatürk'ün ~~93o'larda
yabanc~~devlet adamlar~yla yapt~~~~görü~melerin tutanaklar~~ ve
notlar~d~r. Görü~melerde haz~r bulunmu~~görevlilerce kaleme al~nm~~,
zaman~nda aç~klanmam~~~ve bugüne kadar ar~ivde korunup saklanm~~lard~ r. Belgeleri Türk D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivinden buraya aktar~yoruz.
Yedi belge, yedi y~lda, ~u yedi görü~meyi kaps~yor:
(9. II .1930),
Atatürk — Dr. Klein görü~mesi
(26.9.1933),
Atatürk — Venizelos görü~mesi
Atatürk — Kral Aleksandr görü~mesi (4. 10 . 1933),
(19.10.1937),
Atatürk — Metaksas görü~mesi
(28 . 10.1937),
Atatürk — Tataresku görü~mesi
(10.12.1936) Ve
Atatürk — Ponsot görü~mesi
Atatürk — Cemil Mardam görü~ mesi (21 /22.12.1937).
Birinci belge, 9 Kas~ m 1930 günü yap~lan Atatürk — Dr. Klein
görü~mesinin tutana~~d~ r. Dr. Klein o tarihte Amerika Birle~ik Devletleri Maliye Bakanl~~~~müste~ar~d~r. 5 Kas~m ~ 93o'da Türkiye'ye gelmi~,
on gün p~rdumuzda kalm~~t~ r°. Bu gezi s~ras~ nda Türkiye Cumhurba~kan~~Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) ile bir saat yirmi dakika süren
bir görü~me yapm~~t~r. Görü~ mede Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi Joseph Grew ile Türkiye D~~i~leri Müste~ar~~Numan (Menemencio~lu) Bey ve ayni Bakanl~~~ n Özel Kalem Müdür Vekili Kadri Riza
1 "Mr. Klayn. Amerikan Ticaret Müste~ar~~Geldi", Cumhuriyet, 6 .11 .1930,
"Mr. Klayn. Amerikal~~misafir Ankara'ya gitti", Cumhuriyet, 8 .1 .193o, "Mr. Klayn
Ankara'dan dün avdet etti", Cumhuriyet, ii . ~ l .193o.
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da bulunmu~lard~r. Görü~menin notlar~ m Kadri Riza tutmu~tur.
Asl~~yedi daktilo sayfas~d~r bu notlar~ n. Özel Kalem Müdürlü~ü
dosyalar~~içinde saklanm~~t~r.
Dr. Klein'~ n Türkiye gezisi, dünya ekonomik bunal~m~~ günlerine
rastlar. 1929'da Amerika'da ba~layan bunal~ m Türkiye'yi de etkileme~e ba~lam~~t~ r. 1929'dan beri Türk liras~n~n de~eri h~zla dü~mektedir. Türk ticareti dalgalanmaktad~r. Ulusal gelirimiz de dü~ü~~
göstermektedir. Türk Devlet adamlar~~ve Atatürk'ün kendisi, ekonomik
sorunlar üzerine kafa yormaktad~ rlar. Türk Hükümeti, çe~itli önlemler almakta, yerli ve yabanc~~uzmanlara raporlar haz~rlatmakta, bir
iktisat politikas~~aramaktad~r. Türkiye'ye u~rayan ya da ça~r~lan
yabanc~~iktisatç~larm görü~leri almmaktad~r. Sorunlar~~yerinde saptamak üzere Atatürk de, Dr Klein'la görü~mesinden on gün sonra,
uzun bir yurt gezisine ç~kacakt~ r. 18 Kas~m 1930 günü ba~layan bu
inceleme gezisi üç ay sürecektir. Ekonomik sorunlara siyasal yoldan
da çözüm aranmaktad~ r. Atatürk, Cumhuriyetçi Serbest F~ rkay~~
kurdurmu~tur. Yeni parti, yabanc~~sermayeden yararlanmay~~savunmaktad~r. Bunal~m~n giderilmesi için çe~itli görü~ler de~erlendirilmektedir. Türkiye'nin iktisat politikas~~aray~~~, 1931 y~l~nda devletçilik ilkesinin benimsenmesiyle sonuçlanacakt~r. Devletçilik ilkesi,
May~s 193 1 'de Cumhuriyet Halk Partisinin program~na girecek ve
resmiyet kazanacakt~r 2.
Türkiye'nin bir iktisat politikas~~aray~~~~içinde bulundu~u bir
dönümde Ankara'ya gelen Dr. Klein'~ n da görü~leri al~nmak istenir.
Hem Ba~bakan Ismet Pa~a (Inönü), hem Cumhurba~kan~~Atatürk,
ayr~~ayr~~Amerikal~~iktisatç~y~~kabul ederler ve kendisiyle görü~ ürler.
Inönü ile Dr. Klein aras~ndaki görü~me, 8 Kas~m 1930 günü yap~lm~~t~r. Görü~mede, dünya bunal~m~, Osmanl~~borçlar~, Amerikan
sermayesinden Türkiye'nin yaralanmas~~gibi konular üzerinde durulmu~tur. Inönü, bunal~m~ n ne kadar sürece~ini sorar. Dr. Klein,
son elli y~lda Amerika'n~n onbe~~bunal~m geçirdi~ini, bunlar~n ortalama önüçer ay kadar sürdü~ünü söyler ve son bunal~m~ n da bundan
fazla sürmeyece~ini ileri sürer. Bu iyimserli~i pek payla~mayan
Inönü ba~ka konuya geçer. ~öyle konu~ur:
2 Bu konuda ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. ~ lhan Tekeli - Selim ~ lkin, 1929 Dünya
Buhran~ nda Türkiye'nin iktisadi politika aray~~lar~, Ortado~u Teknik Üniversitesi, Ankara: 1977.
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"Size Osmanl~~borçlar~ ndan bahsetmek ve bu hususta aç~k
konu~mak isterim. ~ mparatorluktan müdevver borçlar çok a~~rd~r.
Halbuki memleketin bünyesi bu yüke mütehammil de~ildir. Biz hüsnüniyetimizi göstermek için dayinlerle iki sene evvel anla~t~k. Ancak
iki senelik tecrübe bize gösterdi ki yük ag~rd~r ve Türkiye'nin inki~af~na
manidir. Kapitalistler Türkiye'yi kendi hesaplar~na i~letmek istiyorlar.
Memleketin inki~af~~için att~~~m~ z her ad~mda onlar taraf~ndan haz~rlanm~~~birçok mevanie, tuzaklara tesadüf ediyoruz. Mesela birkaç
ay mukaddem kibrit inhisar~~mukavelenamesini müzâkere ediyorduk.
Bu müzakereye de icray~~tesirden çekinmediler. Memleketin inki~af~~
için demiryollar, limanlar in~as~~hususunda Amerika sermayesinden
iftifade etme~i arzu ediyoruz. Bunun için Doktor Klein ne dü~ünüyor?
Osmanl~~ Düyunu Umumiyesi meselesi Amerika sermayesinin müzaheretine bir engel te~ kil eder mi? Bize aç~ k ve samimi bir surette
kanaatinizi söyleyiniz. Mesela ihraç bankas~~için sermaye ve ihtisasa
ihtiyac~m~z var. Mütalean~zdan istifade etmek isterim e."
Dr. Klein, Amerikan sermayesinin sa~lanabilece~ini, Osmanl~~
borçlar~~i~inin bu yolda bir engel yaratmayaca~~n~, ancak iki üç ki~ilik
bir komisyonun Amerika'ya gönderilmesi gerekti~ini söyler. Amerikan
Büyükelçisi Grew da Türkiye'den Amerika'ya bir komisyon gönderilmesinin yarar sa~layaca~~n~~ve komisyona Amerikan Hükümetinin
yard~mc~~olaca~~n~~belirtir. Bunun üzerine Inönü ~unlar~~söyler:
"Komisyon izam~~fikri çok muvaf~kt~ r. Bu meseleyi dü~ünece~iz.
Ancak biz i~leri Ankara'da ba~armak itiyad~nday~z. Fakat bu esas
fikre muar~z de~ildir. Komisyon orada laz~ mgelenlerle temas eder.
Alaka uyand~r~r. As~l i~ler müessesat~ n mümessilleriyle aram~zda,
burada tezekkür edilir. Bir de dedi~im gibi Merkez Ihraç Bankam~z
için sermayeye ihtiyac~m~z vard~ r, bu sermaye Amerika'dan kabili
tedarik midir? Bir de mütehass~s isteriz. Mütehass~sta arad~~~m~z
evsaf ~udur: Hem i~inin ehli olmal~ , hem de kapitalist mahafilin tesirat~ ndan azade kalabilecek bir ~ahsiyet sahibi olmal~d~ r. Bu son nokta
çok mühimdir ve bu noktada ~srar ederiz. Ümit ederim ki münasip
birini bulabiliriz."
Dr. Klein, komisyon gönderilmesi üzerinde ~srar eder. Komisyonun
Amerika'da yapaca~~~görü~ melerin "çok yararl~~ semereler verece~in3

D. B. A. - H. K., (1930) Ba~vekil Pa~ a Hz.lerinin Amerika Ticaret Nezareti

Müste~ar~~Dr. Klein ile mülâkat~, 8. ~~ .193o, s. 2-3.
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den katiyyen emin" oldu~unu yineler. ~smet Pa~a te~ekkür eder ve
görü~me sona erer.
Ertesi gün Cumhuriba~kan~~Atatürk Dr Dr Klein'~~kabul eder.
Inönü ile yap~lan görü~meden haberlidir Atatürk. Komisyon gönderilmesi konusuna yine de~inilir. Ama yaln~z bu konu konu~ulmaz.
Iktisat tarihimiz üzerine belgesel ara~t~rmalar yapan say~n
Ilhan Tekeli ile say~n Selim Ilkin, son yap~tlar~nda, Dr. Klein'~n
gerek Inönü, gerek Atatürk'le yapt~~~~görü~melere de~indiler. Her iki
belgeyi, "Cumhuriyetçi Serbest F~rkan~ n muhalefetinden Cumhuriyet
Halk F~rkas~~yöneticilerinin etkilenmesine bir örnek olarak" and~ lar 4.
Belgeleri yay~nlamad~lar. Belgeleri 1930' y~l~n~n ko~ullar~~içinde de~erlendirmek do~rudur. Ancak, Atatürk — Dr. Klein görü~mesi daha
geni~~kapsaml~d~r. Bu görü~mede Ankara'daki bay~nd~rl~k i~leri,
Atatürk'ün eseri, Gazi Orman Çiftli~i, Türk Kurtulu~~Sava~~~gibi
çe~ itli konulara ve bu arada Amerikan sermayesi konusuna de~inilmi~tir. Belgenin eksiksiz metni a~a~~dad~r.
Belgelerden ikincisi, 26 Eylül 1933
günü Atatürk ile Venizelos aras~nda yap~lan görü~ menin notudur. O tarihte Venizelos, Yunan ana muhalefet lideriydi. Iktidarda de~ildi, ama yine iktidara adayd~. Yunan
politikas~ nda önemli rol oynuyordu. Muhalefet lideri olarak Istanbul'a
gelir ve Atatürk'le önemli bir görü~ me yapar. Bu görü~meden bir
hafta sonra, 4 Ekim 10933 günü, Atatürk ile Yugoslav Kral~~Alexandre
aras~nda, yine Istanbul'da bir görü~me yap~lm~~t~r. Üçüncü belge,
Atatürk - Kral Alexandre görü~ mesinin özet tutana~~d~r.
Bu iki görü~ meyi bir arada ele almak yerinde olur. Her iki görü~me, Istanbul'da, Dolmabahçe saray~nda yap~lm~~t~r. Her iki görü~mede
Türkiye D~~i~leri Bakan~~Dr. Tevfik Rü~ tü Aras da bulunmu~tur.
Görü~melerin notlar~m Aras kaleme alm~~t~ r. Her iki belge Atatürk'ün
bar~~ç~~Balkan politikas~yla, daha do~rusu Balkan Pakt~~tarihiyle
ilgilidir.
Balkanlar~n bir bar~~~bölgesi olmas~~ için sürdürülen diplomatik
çabalar~ n Türkiye Cumhuriyetinin onuncu y~l~ nda yo~unla~m~~~oldu~u görülür. May~s 1933'te Türkiye D~~i~ leri Bakan~~Dr. Tevfik
Rü~tü, Cenevre'de, Yugoslav D~~i~leri Bakarnyla görü~meler yapm~~t~r.
4

1929 dünya buhranmda Türkiye'nin iktisadi politika aray~~lar~, s. 184-186.
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Iki ülke aras~ nda bir dostluk ve sald~rmazl~k andla~ mas~~yap~lmas~~
için ortam haz~rlanm~~t~ r. Yunanistan ile de görü~ meler sürdürülmü~tür. ii Eylül 1933'te Yunan Ba~bakan~~Çaldaris ile D~~i~leri Bakan~~
Maksimos Ankara'ya gelmi~ ler ve Atatürk taraf~ ndan kabul edilmi~lerdir. 14 Eylül ~ 933'te Ankara'da, Türk - Yunan Dostluk andla~mas~~
imzalanm~~t~ r. Bir hafta sonra, 21 Eylülde, Türkiye Ba~bakan~~Ismet
Pa~a, Sofya'da Bulgar Kral~~Boris ile görü~mü~ tür. Gerçi Bulgaristan,
kurulacak olan Balkan Pakt~'na yana~mam~~t~ r, ama, Türk - Bulgar
Dostluk ve Tarafs~ zl~k andla~mas~n~n be~~y~l daha uzat~lmas~~sa~lanm~~t~ r. Bu konuda 24 Eylül 1933'te bir protokol imzalanm~~t~r.
Ekim ay~~da yo~un geçmi~ tir. 15 Ekimde Romanya D~~i~leri Bakan~~
Titulescu Ankara'ya gelmi~~ve Atatürk taraf~ ndan kabul edilmi~tir.
17 Ekim 1933'te Ankara'da Türkiye - Romanya Dostluk ve Sald~rmazl~k Andla~mas~~imzlanm~~t~ r. Bunu, 27 Kas~ m 1933'te Belgrad'da
Türkiye - Yugoslavya Dostluk ve Sald~rmazl~k Andla~mas~n~ n imzalanmas~~izlenmi~tir.
~~te bu diplomatik geli~melerin tam ortas~ nda, Istanbul'da,
Atatürk ile Venizelos ve Kral Alexandre aras~nda ayr~~ayr~~görü~meler
yap~lm~~t~ r. Bu iki görü~me, Balkan Pakt~= kurulmas~ na varan geli~meler zincirinin en önemli iki halkas~n~~olu~trmaktad~r, denilebilir.
Çünkü bu görü~ melerde Atatürk, önce Venizelos'la ve hemen arkas~ ndan da Kral Alexandre ile ilke anla~mas~na varm~~t~r. Ondan
sonra çal~~malar h~zlanm~~~ve 9 ~ubat 1934'te Atina'da Balkan Pakt~n~n imzalanmas~~ile sonuçlanm~~t~ r 5.
Yedi belgeden dördüncüsü, 19 Ekim 1937 günü Atatürk ile
Yunan Ba~bakan~~Metaksas aras~ nda Ankara'da yap~ lan görü~menin
tutana~~d~ r. Uzun, ayr~nt~ l~, kapsaml~~bir belgedir bu. Asl~, seyrek
sat~ r 38 daktilo sayfas~~tutmaktad~r.
A~ustos 936'da Yunan Hükümetinin ba~~na geçmi~~olan General
Metaksas, 18-22 Ekim 1937 tarihleri aras~ nda Türkiye'ye görkemli
bir gezi yapm~~t~ r. Türkiye ile Yunanistan aras~nda s~k~~dostluk ve
ittifak ili~ kilerinin sürdürüldü~ü bir dönemde yap~ lan bu geziye
Türkiye'de önem verilmi~ tir. Türk basun konuk Ba~bakan~~övmü~,
bilgi için bkz. D~~i~ leri Bakan5 Bu konuda resmi belgelere dayanan ayr~nt~l~~
l~~~, Türkiye D~~~Politikas~nda 50 Y~l. Cumhuriyetin ~lk On rd~~ve Balkan Pakt~~( ~~923-1934) ,
Ankara, 1974, ss. 308-359.
Bellek,: C. XLV,
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geziye geni~~yer ay~rm~~t~ r. Hükümet sözcüsü durumundaki Ulus
gazetesinde Falih R~fk~~Atay, Metaksas'~~"Türk - Yunan dostlu~unu
apojesine (doru~una) vard~ ran Devlet adam~" olarak selâmhyor ve
~unlar~~yaz~yordu :
"Senelerden beri gittikçe kuvvetlenerek devam eden Tütk-Yunan
dostlu~u, Metaksas iktidar~~devrinde son samimilik haddini bulmu~tur.
"Iki millet aras~ nda hudut yoktur!" sözü Atatürk'ündür. "Iki ordu
birdir." sözünü Metaksas'~n a~z~ ndan duyduk. Bunun k~saca manas~~
iki milletin birbirine ayr~lmaz karde~ lik hissi ile ba~l~~ oldu~udur.
Bu dostlu~un, ~ imdiki cihan politika ~artlar~~içinde her zamandan
daha k~ymetli oldu~u söz götürmez. K~y~lar~m~z~~bulan~k Akdeniz
sular~~dövüyor. Dostlu~umuz kadar kuvvetli olan bar~~a sad~k kalma
ahdimiz, Avrupa insaniyeti için bir ferah noktas~~te~ kil etmektedir. .." 6
Metaksas, ünlü Averof kruvazörüyle 18 Ekimde Istanbul'a gelmi~,
21 pare top at~~~ yla ve askeri törenle kar~~lanm~~ , ayni gün trenle
do~ruca Ankara'ya geçmi~~ve ertesi gün Çankaya kö~künde Atatürk
ile iki saat süren bir görü~me yapm~~t~r. Görü~ mede D~~i~ leri Bakan~~
Dr. Tevfik Rü~ tü Aras, Türkiye'nin Atina Elçisi Ru~en E~ref Onayd~n
ve Yunanistan'~ n Ankara Elçisi M. Rafael de bulunmu~lard~ r. Aras,
Atatürk'ün konu~malar~n~~frans~zcaya çevirmi~ tir. ünayd~ n da görü~menin notlar~n~~tutmu~tur. Notlar~~kimin kaleme ald~~~~aç~ kça belirtilmemi~~olmakla birlikte, yay~ nlad~~~ = belgenin Ru~ en E~ref -Onayd~n'~ n kaleminden ç~ kt~~~~anla~~lmaktad~r.
Atatürk'le görü~ mesinden pek duygulan~p etkilenen General
Metaksas, Türk bas~n~n~a ~öyle demeç vermi~tir:
"Burada (Türkiye'de) hissetti~im ve beraberimde k~ymetil bir
emanet olarak götürece~im bütün duygular~m~~size anlatabilmek için
güçlükle kelime bulabilirim. Evvela ~ unu söyliyeyim ki, Türk milletinin, hakk~ nda daima hudutsuz hayranl~k duymu~~oldu~um ~anl~~
~efini (Atatürk'ü) yak~ndan tan~ mak saadetini elde ettim. En yüksek
devlet adamlar~ na has olan siyasi görü~ leri ve keza çok derin ve geni~~
vukuf ve ilmi beni mebhût b~ rakt~." 7
Atatürk - Metaksas görü~mesinden sonra ~u resmi bildiri yay~nlanm~~t~r:
Falih R~fk~~Atay, "Misafirlerimiz", Ulus (Ankara), 19. '0.1937.
"General Metaksas, Türk gazetecilerine beyanatta bulundu", Ay~n Tarihi,
Ankara, II. Te~rin 1937, No. 47, s. 81.
6

7
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"Elen Ba~ vekili Ekselâns B. Metaksas, Ankara'y~~ziyareti esnas~nda, Türkiye Reisicumhuru K. Atatürk taraf~ndan kabul edilmi~~ve
Ba~vekil vekili Celâl Bayar ve Hariciye Vekili Dr. Aras ile uzun ve
dostane görü~ melerde bulunmu~tur.
"~ ki dost ve müttefik memleket devlet adamlar~, görü~meleri
esnas~ nda, gerek beynelmilel meseleleri ve gerek memleketlerini
do~rudan do~ruya alâkadar eden meseleleri etrafile tetkik etmi~ler
ve dostane ve beynelmilel münasebetlerinin mesud inki~af~n~~büyük
bir memnuniyetle yeniden mü~ahede f~rsat~n~~bulmu~lard~ r.
"~ ki dost ve müttefik memleket devlet adamlar~, inki~af~~umumi
sulh eserine esasl~~bir surette faydal~~oldu~unu göstermi~~bulunan
Balkan Antant~~pakt~na ba~l~l~klar~n~~bir kerre daha mü~ahede eyleyerek iki memleket taraf~ ndan takip edilen ideale ve iki memleketin
mü~ terek menfaatlerine her noktadan mutab~ k bulunan bu siyasete
devam~~kararla~t~rm~~lard~r.
"~ ki dost ve müttefik devlet adamlar~ , Yunanistan ve Türkiye
taraf~ ndan takip edilen beynelmilel siyaset aras~ nda mevcut tam
mutabakat' çok büyük bir memnuniyetle görmü~ler ve iki memleketi
birbirine ba~layan Entente Cordiale Pakt~n~n, aralar~ ndaki samimi
ve dostane münâsebetlerin icaplar~ na tamamiyle tevafuk eyledi~ini
bir kere daha mü~ahede etmi~lerdir". 8
Bu ortak bildiriyi Atatürk - Metaksas görü~mesinin tutana~~~
tamamlar. ~ ki saat süren bu görü~ mede iki ülkeyi ilgilendiren sorunlar
ayr~nt~lar~yla ele al~nm~~, bundan ba~ka di~er konulara da de~inilmi~tir. Atatürk'ün konu~malar~~yer yer kendi a~z~ndan ç~kt~~~~biçimde
saptanm~~t~r.
Metaksas, 2 2 Ekim gecesi Averof z~rhl~ slyla Türkiye'den ayr~lm~~t~ r. Bir gazete, "Yunan ba~ vekilinin ziyaretini Cumhuriyet bayram~nda Romen ba~vekilinin ziyareti takip edecektir. Bu ziyaretler
Balkan Antant~n~n sars~ lmaz kuvvetinden ~ üphe edenlere ne kadar
gaflette olduklar~n~~anlatacakt~r" diyordu 9.

"General Metaksas'~n. Ankara'y~~ ziyareti münâsebeti ile bir resmi tebli~~
ne~redildi", Ay~ n Tarihi, II. Te~ rin 1937, No. 47, S. 81-82.
reni As~r (Izmir),
9 ~evket Bilgin, "Metaksas memleketimizin misafiri",
19.10.1937.
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Gerçekten be~~gün arayla Yunan ba~bakan~n~ n gezisini, Romen
Ba~bakan~~Tataresko'nun gezisi izlemi~ tir. Tataresko, 27 Ekim 1937
günü deniz yoluyla Istanbul'a gelmi~, ayni gün ak~am~~trenle Ankara'ya
geçmi~ tir. 28 Ekim 1937 Per~ embe günü Çankaya kö~künde AtatürkTataresko görü~ mesi yap~lm~~t~r. Görü~ mede, D~~i~ leri Bakan~~ Dr.
Tevfik Rü~ tü Aras, Romanya'n~ n Ankara Elçisi Telemak ve Türkiye'nin Bükre~~Elçisi Hamdullah Suphi Tanr~över de bulunmu~lard~r.
Görü~ menin notlar~n' Tanr~över tutmu~tur. A~a~~daki belgelerden
be~incisi i~te bu görü~ menin tutana~~d~r.
Dost ve müttefik Romanya ba~bakan~n~ n tam Cumhuriyet bayram~~günlerine rastlayan gezisi Türkiye'de sevinçle kar~~lanm~~t~r.
Gazeteler bu geziye de geni~~yer ay~rm~~ lard~r. Cumhuriyet gazetesi
ba~yazar~~ ~unlar~~yaz~yordu:
"Balkan Antant~ n~n say~n ve say~l~~ dire~i olan Romanya'n~n
ba~ vekili M. Tataresko dünden beri memleketimizin aziz misafiri
bulunuyor. Türkiye'ye ho~~gelmi~~ve safalar getirmi~ ... M. Tataresko'nun memleketimizi ziyaretinin Cumhuriyet bayram~m~zm y~ldönümüne tesadüf etmesinden bilhassa memnunuz...
"Geçen y~l Romanya Hariciye Naz~ r]. M. Antonesko Ankara'n~n
misafiri bulunurken Büyük ~efimiz Atatürk'ün kendisile bir hasbihalinde harici siyaset hesab~ na Türkiye'nin belli ba~l~~umdelerini en
yüksek ifadelerle anlatm~~t~ . Büyük asker Atatürk'ün anlam~nda bundan sonra milletlerin harici siyasetleri en yüksek insanl~k hedefi
olarak ancak sulhtan ibaret olabilir ve olmal~d~r..
"Kimseye tecavüz etmek fikrini ta~~ mayan ve müttefik varl~ klar~m~z~n mü~ terek menfaatlerini her taarruzdan vikayeye azimli
olan ittifak~m~z~ n memleketlerimizde temin etti~i faydalar~~zikretmek,
Balkan Antant~ mn hatta Balkanlar çevresine münhas~r kald~~~~surette
dahi ne iyilikler temin etti~ini gösterme~e kâfidir.
"~~ te dost ve müttefik memleket ba~vekilini ve onun ~ahs~nda
bütün Romen memleket ve milletini bu çok hakiki sebeplerden dolay~~
bu kadar hararetle kar~~l~ yor, kucakhyor ve seviyoruz "."
Tataresko da bu dostça kar~~lam~a gereken kar~~l~~~~varmekten
geri kalm~yordu. Ankara yolunda, Izmit istasyonunda kendisini
alk~~layan halka ~öyle sesleniyordu:
10 Yunus Nadi, "Romen Ba~vekili M. Tataresko aziz misafirimiz", Cumhuriyet (~stanbul), 28. ~~o .1937.

ATATÜRK'ÜN DEVLET ADAMLARIYLA GÖRÜ~MELER/ 165

"Türk halk~~emin olabilir ki Ankara'da k~ ymetli idarecilerinizle
yapaca~~m temas iki memleket aras~nda esasen sars~lmaz olan dostlu~u
daha kuvvetli ba~larla ba~layacakt~r. Ben Türkiye'ye yaln~z bir naz~r
s~fat~yla de~il ayni zamanda bir Türk dostu olarak geldim"."
Ankara'da, Ba~bakan Celal Bayar taraf~ ndan onuruna verilen
ziyafette Atatürk'ün sa~l~~~na kadehini kald~r~rken de Tataresko
~öyle konu~uyordu:
"Milli bayram~n~z arefesinde, eser ve terakkileri tarihin en büyük
derslerinden birinini te~ kil eden yeni Türkiye hakk~ nda memleketimizin samimi tazimat~n~~bildirmeme ve keza Türkiye'nin ~anl~~yarat~c~s~~Reisicumhur Atatürk'ün büyük bir milletin mukadderat~na
nikehban olan ve onu emin ve tecrübeli bir elle parlak mukadderat~n~n
zirvelerine dev ad~ mlanyla sevkeden o Büyük Adam~ n önünde hayranUla e~ilmeme müsaade buyurunuz 12 ."
Atatürk'ün yan~ndan ç~kt~ktan sonra da konuk ba~bakan Türk
gazetecilerine dönerek," Ankara'y~~ziyaretim, muzazzam eserile bütün
dünyan~n bihakkm hayranl~~~n~~celbeden Reisicumhur Atatürk'e
tazimatta bulunmak . . . f~rsat~n~~ bana vermi~tir" diyordu 13.
Atatürk-Tataresko görü~mesinden sonra ~u ortak bildiri yay~nlanm~~t~r:
"Romanya Ba~vekili Ekselâns Tataresko, Cumhuriyet Hük~ametine dostça bir ziyaret ve Türkiye'nin misafiri olarak milli bayram
merasimine i~tirak etmek üzere 28 ilkte~rinde Ankara'ya gelmi~tir.
"Bu ziyaret esnas~ nda Ekselans Tataresko Reisicumhur Atatürk
taraf~ndan kabul olunmu~tur.
"Di~er taraftan, Bay Tataresko, Celal Bayar ve Tevfik Rü~tü
Aras aras~nda mükâlemeler olmu~~ve bu mükâlemeler esnas~nda iki
memleket devlet adamlar~~beynelmilel vaziyetin muhtelif veçhelelerini
tetkik etmi~ler ve Balkan Antant~~memleketlerini birbirine ba~layan
s~k~~rab~talar sayesinde, Balkan Antant~n~n azimle ba~l~~bulundu~u
sulh ve milletlerin te~riki mesai davas~~ u~runda semereli gayretler
sarfetdilmi~~oldu~unu mü~ahede eylemi~lerdir.
°I Ay~n Tarihi (Ankara), II. Te~rin 1937, No. 47, S. 93.
"Akselâns Tataresko ~erefine verilen ziyafette, Bay Celâl Bayar ve Tataresko birer nutuk söylediler", Ay~n Tarihi, II. Te~rin 1937 No. 47, s. gg.
13 "Ekselans Tataresko Türk matbuat mümessillerine beyanatta bulundu",
Ay~n Tarihi, II. Te~rin 1937 No. 47, s. 99.
12
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"Bu görü~~ve menfaat mutabakat' ilerisi için de mü~tereken
tahakkuk ettirilecek feyizli bir çal~~ maya imkân verebilecektir.
"Türkiye ile Romanya aras~ nda ticaret münâsebetleri de bir
noktai nazar teatisine mevzu te~kil etmi~~ve bu noktai nazar teatisi
iki memleket aras~ ndaki mübadele i~inin daha iyi bir tarzda kurulmas~~
hususunda Türk ve Romen Devlet adamlar~n~ n besledi~i azmin
mü~ahedesini mümkün k~lm~~ t~ r. Ve mevcut ticaret andla~malar~mn
düzeltilmesine yak~nda Bükre~'te tevessül olunmas~~kararla~t~r~lm~~t~r.
"Ekselâns Bay Tataresko'nun ziyareti iki müttefik memleket
aras~ndaki dostluk ba~lar~= sa~laml~~~n~~bir kerre daha mü~ahedeye
imkân vermi~tir 14 ."
Atatürk-Tataresko görü~mesinin tutana~~~bu ortak bildiriyle
yanyana konup birlikte incelenince görü~menin içeri~i daha iyi
ortaya ç~kmaktad~r.
Alt~nc~~ve yedinci belgeler Hatay sorunuyla ilgilidir. Atatürk,
önce ~~o Aral~ k 1936 ak~am~~Ankara'daki Frans~z Büyükelçisi M.
Ponsot ile bu sorunu görü~ür. Bir y~l kadar sonra, 2 ~~/22 Aral~k 1937
gecesi de Ankara'da bulunan Suriye Ba~bakan~~Cemil Mardam ile
uzun bir konu~ ma yapar. Bu görü~mede Hatay sorunu ve Suriye'nin
ba~~ms~zl~~~~üzerine önemle e~ilir. Son iki belge bu iki görü~menin
notlar~d~r.
Bu belgeleri zaman içindeki yerlerine daha iyi oturtabilmek için
Hatay dâvas~n~n geli~mesini k~saca an~ msamak yerinde olur: 9 Eylül
1936'da, Fransa ile Suriye aras~nda bir andla~ma parafe edilir. Andla~ mayla Suriye üzerindeki Frans~z manda yönetiminin sona erdirilmesi öngörülür. Bu kadarla kalsa Türkiye bundan olsa olsa sevinç
duyacakt~r. Emperyalizme kar~~~ ba~~ms~zl~k sava~~~vermi~~bir ülke
olarak Türkiye, kom~u Suriye'nin de ba~~ms~zl~~ a yönelmesini alk~~layacakt~r. Ve alk~~lar. Ne var ki, yap~ lan andla~ma, Iskenderun
sanca~~~konusundaki Türk - Frans~z andla~mas~n~n uygulanmas~n~,
Türkiye'ye dan~~ madan Suriye'ye b~rakmay~~öngörür. Bunun anlam~,
Hatay'~n ilerde Suriye'de kalmas~, Hatay Türklerinin Suriye'de bir
az~nl~k durumuna dü~ mesi demekti. Mandater Fransa'n~ n bu dönek
politikas~~barda~~~ta~~r~ r. Hatay, veya o zamanki deyimiyle Sancak
14

Ay~n Tarihi, II. Te~rin 1937, No. 47, s. ~ oo.
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sorunu yeniden alevlenir. Türkiye, resmen davaya el atar. Ankara
Hükümeti, Suriye'ye tan~nacak yeni rejimin, Iskenderun sanca~~na da
ayr~ca tan~nmas~n~~ister. D~~i~leri Bakan~~Dr. Aras, Eylül 1936'da bu
dü~ünceyi Milletler Cemiyeti konseyinde ortaya atar 15. Hemen arkas~ndan Türkiye ile Fransa aras~nda Çetin bir diplomatik kavga ba~lar.
Kavga, önce diplomatik notalar de~i~-toku~u biçiminde görülür.
Iki ay içinde be~~nota al~n~p verilir. 9 Ekim 1936'da ilk Türk notas~~
Fransa'ya sunulur. Kar~~l~k olarak ~~o Kas~mda birinci Frans~z notas~~
gelir. Pek yetersizdir. Bunu, yedi gün sonra ikinci Türk notas~~izler.
~~Aral~k günü Fransa'dan ikinci nota al~n~r. 4 Aral~k'ta Türkiye,
Fransa'ya üçüncü bir nota daha verir...
Türkiye için k~sa zamanda ulusal dava olmu~tu Hatay. Birkaç ay
önce Montreux sözle~mesini imzalayarak Bo~zlar sorununu çözüme
ba~lam~~~olan Türkiye, bu kez tüm dikkatini Hatay'a çevirmi~ti.
Türk bas~n~~sözbirli~i etmi~ti; Suriye'nin ba~~ms~zl~~a yönelmesini
bir a~~zdan alk~~lay~p kutluyordu. Ama ayni hakk~n Hatay'a da
tan~nmas~n~~istiyordu. Frans~zlarla anla~may~~yapan Suriye heyetinin,
dönü~te Istanbul'da verdikleri demeç, Türk bas~n~m büsbütün kamç~lam~~t~. Çünkü Suriye'li devlet adamlar~~Sancak Türklerinden "az~nl~k'
diye söz etmi~lerdi. Türk kamuoyu Hatayl~lar~n Suriye içinde bir
az~nl~k olarak kabul edemiyor, ayr~~bir varl~k say~yordu. Ulus'ta
Falih R~fk~~Atay, "Münaka~a olunan mesele, Suriye m~ntakas~~içinde
bir ekalliyet davas~~de~il, ayr~~bir m~ntakan~n halk ekseriyetine hukuk
vermek davas~d~r. Sancakl~lar da Suriyeliler gibi talilerine hâkim
olmal~d~rlar" diyordu 16 . Tan gazetesinde Ahmet Emin Yalman,
"Suriye heyeti, Sancak Türklerinin Suriye idaresi alt~nda bir ekalliyet
muamelesi görece~inden bahsetmi~tir ... (Halbuki) Sancak tamaDr. Tevfik Rü~tü Aras, Milletler Cemiyeti Konseyinde ~öyle konu~ur:
"Fransa mümessili, Suriye'de Frans~z Hükümetinin yeni bir rejim tatbik etmek
fikrinde bulundu~unu bildirdi... Alâkadar topraklar~n hemen yak~n~nda bulunan
ve bundan ba~ka da Fransa ile çok dostane münâsebetler idame eden Türkiye'nin
böyle bir anla~maya olan alâkasm~~tebarüz ettirme~e lüzum yok gibidir... Mevzuubahs olan rejim büyük bir Türk ekseriyetinin ikamet etti~i Iskenderun ve Antakya
m~nt~kas~n~~da ihtiva eylemektedir. Frans~z Hükümetinin, mezkûr m~nt~kay~~ da
halk~n kendi i~lerini bizzat kendilerinin görmesini temin eden bir muameleden
istifade ettirece~ini ümit etmek isterim.., bu suretle verilecek in~kân~n da Fransa
ile Türkiye aras~ndaki samimi münasebetlerde di~er bir ba~~te~kil etmesini temen~~i
eylerim." (Ay~n Tarihi, I. Te~ rin 1936, No. 34, s• 49)•
16 Falih R~fk~~Atay, "Suriye ve Sancak", Ulus (Ankara), 25.9.1936.
15
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mile Türklerle meskiin bir sahad~r. Buras~~Türk vatan~n~n tabii bir
parças~d~r" diye yaz~yordu". Kurun gazetesinde Sadri Ertem, bu
yaz~lanlara ~unlar~~ekliyordu: "Suriye'nin istiklaline kavu~mas~n~,
antiemperyalist bir harp yapm~~~ve kazanm~~~bir topluluk s~fatile
prensiplerimizin hudutlar~m~z d~~~nda da zaferi sayar~z ... Suriye'nin
istiklâline kavu~tu~u bir zamanda Frans~z mandas~na terkedilmi~~
olan Iskenderun ve Antakya m~ntakas~n~n Suriye mandas~na terkolunaca~~ndan bahsediliyor ... Iskenderun ve Antakya'y~~nufus ve
tabii ~artlar bak~m~ndan Suriye saymak imkan~~ yoktur... Sancak
m~ntakasnun Suriye m~ntakas~na girmesi mümkün de~ildir "."
Bir ba~ka gazeteci, "Suriye'deki Türkler ekalliyet de~ildir" diye
ba~l~k at~yor ve Sancak Türklerinin "Suriye'nin bir ekalliyeti halinde
ya~ama~~~kabul edeceklerini tahmin, çok yanl~~~olur" diyordu 19 .
K~sacas~, 1936 sonbahar~nda Hatay sorunu Türk kamuoyuna
maledilmi~~ve Türkiye'nin bir numaral~~ulusal davas~~ durumuna
gelmi~~bulunuyordu. Atatürk, ~~ Kas~m 1936 günü T. B. M. M.
önünde yapt~~~~konu~mada Hatay sorununu "milletimizi gece gündüz
me~gul eden ba~l~ ca büyük mesele" diye belirliyor ve ~unlar~~ekliyordu:
"Daima kendisi ile dostlu~a çok ehemmiyet verdi~imiz Fransa ile
aram~zda tek ve büyük mesele budur. Bu i~in hakikatini bilenler,
alâkam~z~n ~iddetini ve samimiyetini anlarlar ve tabii görürler.,, 20.
Bu arada Hatay'da olaylar ba~lar. Frans~zlar, Iskenderun sanca~~na yeniden asker sokarlar; 30 Kas~mda Sancak'ta yap~lan ikinci
derecede seçimlerde hile ve bask~~yollar~na ba~vururlar. Sokak kavgalar~~yo~unla~~r. Ölenler ve yaralananlar olur. Birçok Türk tutuklan~r.
Ve Türkiye 8 Aral~k'ta sorunu Milletler Cemiyetine götürür.
I~te tam bu s~rada, yani Hatay sorununun Milletler Cemiyeti
Konseyinde görü~ülmeye ba~lanmas~ndan az önce, 'o Aral~k ~ 936'da
Atatürk, Ankara Palas'ta Frans~z Büyükelçisi M. Ponsot ile görü~ür.
Türk - Frans~z ili~kileri ve Hatay konusundaki görü~lerini anlat~r.
Sorunun hakça çözümünü ister. Bu amaçla kalk~p Paris'e gitmesi için
Büyükelçiyi adeta s~k~~t~r~r.
11 Ahmet Emin Yalman, "Suriye Heyetinin sözlerine cevap", Tan (~stanbul),
24.9.1936.
18 Sadri Ertem, "Sancak ve Suriye", Kurun (~stanbul), 28.9.1936.
Ulus (Ankara),
19 Kemal Ünal, "Suriye'deki Türkler ekalliyet de~ildir",
2 4.9.19362° Atatürk'ün Saylev ve Demefleri, Istanbul 1945, Cilt I, s. 377.
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Bu görü~ meden bir y~ l sonra da Atatürk, Suriye Ba~bakan~~Cemil
Mardam ile görü~mü~ tür. Bu bir y~ l içinde önemli geli~meler olmu~tur.
1937 y~l~ nda ba~~ms~ z Hatay devletinin kurulmas~na do~ru ad~mlar
at~lm~~t~ r. 27 Ocak'ta Türk ve Frans~z Hükümetleri ilke olarak
anla~~ rlar. Anla~ ma Milletler Cemiyeti Konseyinin onay~na sunulur.
Sancak'~n ayr~~ varl~~~, iç i~lerinde özgür olmas~~ve Türkçenin de
Sancak'ta resmi dil say~lmas~~kabul edilir. Bu ilkelere uygun olarak
29 May~ s'ta Türkiye ile Fransa aras~nda andla~ ma imzalan~ r. Sancak'~ n
ayr~~varl~~~~ve anayasas~~Milletler Cemiyetince onaylan~ r. 3 Haziranda
Suriye Mebuslar Meclisi bir bildiri yay~nlar. ~ skenderun'u "Suriye
topraklar~n~ n bir parças~" sayd~~~n~~ aç~klar. Hatay'~~ ayr~~varl~k
tan~yan andla~may~~ tan~mad~~~n~~belirtir. Bu protesto'nun etkisi
olmaz. Çünkü nüfusunun ço~unlu~u Türk olan Hatay'l Suriye'nin
parças~~saymak, uluslar~ n egemenli~i ilkesine ayk~r~~dü~mekteydi 21.
1937 y~l~n~n son aylar~ nda Hatay kavgas~~daha da kimin Y~l~n
ilk yar~s~nda ka~~ t üzerinde kabul edilen ilkelerin uygulanmas~na s~ ra gelip dayanm~~t~r. Frans~zlar yan çizmeye çal~~~rlar.
27 Kas~ mda Milletler Cemiyeti Konseyi Hatay'da yeni rejimin uygulanmas~ na karar verir. Frans~z manda yöneticileri yeni rejimi resmen
ilan etmezler. Atatürk, ~~Kas~ m 1937 günü T. B. M. M.'de yapt~~~~
bir
konu~ mas~ nda "yeni Hatay rejiminin meriyete girmesine k~sa
~karzaman kalm~~t~r" demi~ ti. Ama Frans~zlar çe~ itli güçlükler ç
maktan geri durmazlar. Frans~z manda rejimi sürekli olarak Türklük aleyhinde çal~~~ r. Türk - Frans~z ili~ kileri yeniden gerginle~ir.
Türkiye, 3 Aral~ k günü Fransa'ya bir nota verir. "e'ç gün sonra da
Türkiye - Suriye dostluk andla~mas~n~~fesheder. Yeni bir andla~ma
yapmak istedi~ini aç~ klar. Hatay'a gönderilen Milletler Cemiyeti
Komisyonu da yanl~~l~ klar yapar. Hatay seçimleri için haz~rlanan
yönetmelikte Türk görü~üne ters dü~ en kararlar alma yoluna sapar.
15 Aral~ k'ta Türkiye bunu protesto eder.
Suriye Ba~ bakan~~Cemil Mardam, i~te tam bu geli~meler ortas~ nda,
~ k'ta Ankara'da a~~r20 Aral~ k 1937 günü Türkiye'ye gelir. 21 Aral
nda
Atatürk'e
tani~t~r~l~r.
ehir
lokantas~
lan~ r. Ayni gece Ankara ~
sa haberi
k~
~~
~u
Aralar~ nda uzun bir konu~ ma geçer. Anadolu Ajans
verir:
Ankara: 1978,
Tayfur Sökmen, Hatay'~ n Kurtulu~u Için Harcanan Çabalar,
s. ii vd.
21
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"Atatürk, Ankara ~ehir lokantas~ nda davetlileri ile bulunurken,
bundan malümattar olan Hariciye Vekili, Dahiliye Vekili arkada~~~
ile birlikte, misafirleri bulunan Suriye Ba~ vekili Cemil Mardam Bey'i
Reisicumhura müsadeleri ile takdim etmi~lerdir. Atatürk, Suriye
Ba~vekilini ve seyahat arkada~~~Adil Arslan beyi nezdlerinde al
~koymu~lard~ r. Cereyan eden mükâleme esnas~ nda Atatürk, Suriye halk
~n~~
muhabbetle selâmlad~klar~n~~ve Türkiye'nin Suriye'yi müstakil ve
mes'ud görmekle bahtiyar olaca~~n~~beyan buyurmu~lard~r 22 ."
Bu haberde Atatürk'ün Cemil Mardam'a söyledikleri iki sat~rla
geçi~tirilmi~ tir. Gezi üzerine yay~ nlanan resmi bildiride ise AtatürkCemil Mardam görü~mesine aç~ kça hiç de~inilmemi~ tir 22. Cemil
Mardam, Türkiye'den ayr~l~rken D~~i~ leri Bakan~~Dr. Aras'a çekti~i
telgrafta, "Büyük ~ef Ekselâns Cumhurba~kan~~Atatürk tarafindan
söylenen sözler, büyük Türk milleti ve onun yüksek ~efi hakk~nda
derin bir dostluk ve hudutsuz bir hayranl~ k besleyen Suriye milletinin
do~rudan do~ruya kalbine varacakt~r" diyordu 24. Ama Atatürk'ün
söylediklerini de~ miyordu. Bas~ nda ç~kan yaz~ lar da Anadolu Ajans~n~n verdi~i k~sa habere dayan~yordu 25 .
Atatürk - Cemil Mardam görü~ mesinin perde arkas~~a~a~~ da yedinci belgede saptanm~~~bulunmaktad~r. Asl~~dokuz daktilo sayfas~~
tutan bu belgede ayr~nt~lar vard~ r. Atatürk, Suriye'ye sevgi ve selamlarm~~göndermek ve ba~~ ms~zl~ k dilemekle kalmam~~t~r. Geni~~kapsaml~~
bir konu~ma yapm~~ t~r. Sofra ba~~ nda geçen ve gece yar~s~ ndan sonraya
da uzanan görü~ mede Atatürk, büyük bir aç~ k yüreklilikle konu~ur.
Zaman zaman parlar, kükrer. Frans~zlara çok sert biçimde çatar.
Frans~zlar "Suriyelilerin ellerini kollar~n~~ ba~lam~~ lar" der. Cemil
Ay~n Tarihi, Ankara, II. Kânun 1938, No. 49, s. 73.
Bildiri ~uydu:
"Ankara'da bulundu~u müddet zarf~nda, Suriye ba~vekili Cemil Mardam
bey Türkiye Ba~vekili Celal Bayar ile mülâ'ki olmu~, Hariciye vekili Dr. Aras'la
müteaddit defalar görü~mü~~ve Cumhuriyet Hükümetinin di~er ricali ile de temaslarda bulunmu~tur.
"Bu görü~meler esnas~nda iki memleketi alâkadar eden bütün müesseseler
bahis mevzuu olmu~~ve büyük bir samimiyet içinde cereyan eden bu noktai nazar
teatisi neticesinde bundan sonra, has~ l olan mutabakat dairesinde çal~~~lmas~~ takarn~r etmi~tir." (Ibid.).
24 Ibid., s. 73
25 Örne~in: Yunus Nadi, "Atatürk'ten Suriye'ye selam ve muhabbet",
CumhunYet, 24. I 2 . ~~937.
22
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Mardam'a döner : "Çözünüz onlar~, kopar~n~z o ba~lar~ !" diye hayk~r~r. "Ben söylüyorum ki ~slam alemi ve Suriye milleti ve devleti
tamamiyle ve katiyyen müstakil olmal~d~ r... Bunun aksini dü~ünmek
meskenet olur" diye ekler. "Çok temenni ederim ki Frans~z Hükümeti
akl~n~~ba~~ na toplas~ n" der. Hatay konusunda ise bu "benim için bir
namus meselesidir" demektedir Atatürk....
Belgeler, o zamanki yaz~ m biçimlerine dokunulmaks~z~n, olduklar~~gibi a~a~~da yay~ nlanmaktad~ r. Bunlar~ n Atatürk ve Türk diplomasi tarihi ara~t~rmalar~ na azçok katk~s~~olaca~~~umulur.
BELGE NO. I
~ARI
RE~S~ CUMHUR HAZRETLER~N~ N AMERIKAN T~ CARET MÜSTE
DOKTOR KLEIN ~ LE MÜLIkKATI
Ankara: 9 Te~ rinisani 1930,
Saat 16.00-17.20
Mülakatta haz~ r bulunan zevat:
Reisicumhur Hazretleri
Amerikan Sefiri
Doktor Klein
Hariciye Müste~ar~~Numan Bey Efendi
Hariciye Hususi Kalem Müdür Vekili Kadri Rizan.
Ankara'daki asdr~~umran.
Reisicumhur Hazretleri Doktor "Klein"~~saat on alt~da kabul
buyurdular. Doktor Klein kendisini tenezzülen kabul buyurmak
~ükranlutfunda bulundu~undan dolay~~Reisicumhur Hazretlerine
~ü asar~~
lar~ m hararetle arzetti ve Ankara'y~~ziyaretinden ve gördü
umrandan mütehayyir kald~~~n~~söyledi. Gazi Orman çiftli~ini gezdi~ini ve çiftli~in kendi nazar~ nda yeni Türkiyenin ruhunu gösterir
bir timsal ve memleketin hangi sahalarda yürümek istedi~ini gösterir
canl~~bir vesika oldu~unu, çok sitayi~ kar ve çok samimi bir lisanla
söyledi ve sözlerine devam ederek dedi ki:
"Sureti umumiyede Türkiye'deki me~hudat~ m iki kelime ile
hulâsa edilebilir; hayret ve takdir...
On sene gibi k~sa bir müddet zarf~ nda Türkiyede çok esash,
çok büyük, çok muvaffak~yetli i~ler yap~lm~~ t~ r. Bunlara hakim olan
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isabetli nazar, cesareti, hayretle, takdirle, selâmlamamak mümkün
de~ildir.
Bir mukayese.
Zat~~Samilerinin bu kadar muvaffak~ yetle riyaset buyurdu~u
Devlet ve Hükümetin ba~ard~~~~ i~ leri vaktile Amerikan~n garbine
do~ru hicret ederek oralarm iman~ na muvaffak olan büyük ideal
ve cesaret sahibi kahramanlar~n icraat~ na benzetmekte hata etmemi~~
olurum. Bu muhacirler, ~ imdi Amerikan~ n Garp Eyaletleri denilen
o çorak havaliyi nas~l inki~ afa mazhar ettilerse Türkler de eski medeniyetlerin makarri olan bu topraklar~, ve o medeniyetlerin b~rakt~~~~
izleri, terakkiye mani ananeleri, hurafeleri y~k~ p yeni bir medeniyet
kurdular. Bence Sizin ba~ard~~~n~z~n ~ erefi daha büyüktür, zira Amerikan~ n Garp Eyaletlerinin sahne oldu~u mücadele tabiat ile mücadele hududunu geçmemi~ ti. Halbuki siz, Türkler, hem tabiat, hem
de ananat ile mücadele ettiniz, ve çok k~sa bir zaman zarf~nda temamile muvaffak oldunuz."
Gazi Orman çflhi~i.
Gazi Hazretleri bu sözlerden çok mütehassis oldu ve Doktor
Klein'e te~ ekkür ederek:
"Çiftli~in üç senelik k~sa bir ömrü vard~ r. Öyle zannederim ki
hali haz~ r~~üç senelikten fazla bir eme~in ifadesi gibi görünüyor."
buyurdular ve çiftlik i~ine ba~lad~klar~~zaman i~in yabanc~s~~olduklar~n~~söyledikten sonra, çiftli~in inki~af~~hakk~ nda mufassal malûmat
verdiler. Badehu çiftçili~in ellerini kavu~turarak her ~eyi tabiattan
beklemek demek olmad~~~n~~ve bir fen ve makine meselesi oldu~unu
uzun uzad~ ya izah buyurdular ve devam ederek dediler ki:
"Evet, çok güzel ifade buyurdunuz. Mücadelemiz çok çetin
oldu. Lâkin henüz ba~lang~ çtay~z. ~ mparatorluktan tevarüs etti~imiz
~ ey harap bir memleketten ibarettir. ~öyle bir te~ bih yapay~
m: Vefat
eden bir babadan o~ullarma bir ev kald~, farz ediniz... Ev o kadar
harap, o kadar harap ki behemehal esasl~~tamire muhtaç
Buna
ise para laz~ m... Varisler bu halden memnun olurlar m~~ san~rs~n~z ?
~~te bulundu~umuz vaziyet
Vaktile Osmanl~~Sultanlar~~ halk~ n en eyi unsurlar~n~~ imparatorlu~un uzak aksam
~na,
hudutlara harbe gönderirlerdi. Geriye kalan ikinci derecede kabiliyet sahibi olanlar~~ise öldürünceye kadar çal~~t~r~rlar ve bunlar~n
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mahsulü sayini hemen kamilen gaspederlerdi. Halk bu yüzden daima
fakir bir halde kald~.
Milli Mücadele.
Mütareke imzaland~~~~zaman memleketin mühim ve mahsuldar
aksam~~ i~gal alt~na al~nd~. Silahlar~m~z elimizden al~nd~. Vaziyet
pek ümitsiz bir halde bulunuyordu. Her ~eydan evvel dü~man~~memleketten d~~ar~~atmak laz~md~. Bu, her dü~üncenin, her mülâhazan~n
fevkinde bir lazime idi. Uzun emekler, gayretlerden sonra buna
muvaffak~yet has~l oldu. Dü~man çekilmi~ti. Lâkin memleket harap
bir halde kalm~~~ idi. Y~k~lm~~~ ~ehirlerin imar~~laz~md~. Behemehal
yap~lmas~~ laz~m gelen ~imendiferler, yollar ve limanlar vard~. Su
Velhas~l koca bir memleket ba~tan a~atesisat~n~~unutmamal~~
~~ya kadar techiz edilmek ihtiyac~nda idi. Halbuki memleket ve
halk~n iktisaden bitap olmas~~yüzünden bankalarda milli sermayeye
nüve te~kil edecek tasarruflar mevcut de~ildi. Memleketin imar~,
istihsalât~n tezyidi ve iktisadiyat~n ba~ka ve yeni esaslar üzerinde
tanzimi için, ba~ar~lmas~~ laz~mgelen umuru naf~a için paraya e~eddi
ihtiyac~m~z vard~. Buna zamimeten -ne için saklamali? samimi olal~mTürk milleti iktisadi hayattan, ticaretten bir ~ey anlam~yordu. Yap~lacak i~lerin milli sermaye ile, yani efrad~n te~kil edecekleri milli
~irketker marifetile yap~lmas~na maddeten imkân görülemedi. Bunlar~~Hükümet kendi yapma~a karar verdi. Bu tarz~~hareketimizi
maruf bir iktisat âlimi olmak s~fatile nas~l bulursunuz? Fikrinizi
sarih ve aç~k olarak söylemenizi çok rica ederim. Böyle yapmakla
hata m~~ettik?. . ."
Doktor Klein hiç tereddüt etmeden cevap verdi ve dedi ki:
"Mevcut ~eraite nazaran Hükümetin tuttu~u yoldan gayri bir hatt~~
hareket ihtiyar edilemezdi. Bu sahada zaten muvaffak~yetler elde
edilmi~~bulunuyor. ~sabeti tahakkuk etmi~~olan bu iktisadi siyasetinden dolay~~Hükümet ~ayan~~ tebriktir."
Türkiye ve Amerika Sermayesi.
"Muhtelif Vekil Beylerle iktisadi mevzular ve ezcümle AmerikaTürkiye münasebat~~hakk~nda görü~tüm. Mülâkatlar~m~zdan pek
memnunum. Bilhassa Ba~vekil Pa~a Hazretlerile Amerika sermayesinin Türkiyede faaliyete geçmesi hakk~nda aç~k ve samimi görü~tüm.
Kendilerine Amerika mahafili maliye ve smaiyesinin tenvir ve ir~ad~~
için Türkiye Hükümeti taraf~ndan Amerikaya iki üç ki~ilik bir Komis-
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yon göndetilmesini teklif ettim. Bu komisyonun, Türkiyede yap~lcak i~ler, ba~ar~lmak istenen nafla program~~hakk~nda vaz~ h, erkama
müstenit, malûrnat vermesi lüzumunu tebarüz ettirdim. Komisyon
behemehal Amerikada alâka uyand~racakt~r. ~lerisi kendili~inden
gelir. Herhalde ba~ta Reisicumhur Mr. Hoover oldu~u halde Amerika Hükümetinin ve Ticaret Nezaretinin Türk heyetine azami
derecede muavenet ve muzaherette bulunaca~~n~~temin ederim".
Reisicumhur Hazretleri cevaben dedi ki:
"Teminat~mza te~ekkürler ederim. Ba~vekil Pa~a sizinle dünkü
mülakat~~hakk~nda bana malûmat verdi. Bu hususta ben de kendisile
temamile hemfikirim ve komisyon izam~~fikrini pek muvaf~k görürüm. Tercihan Amerika sermayesinin memleketimizde çal~~mas~n~~
çok arzu ederim. Bak~n~z, size yak~n maziye ait bir hat~ ram' nakletmek
isterim. Bundan takriben onbir sene evvel toplanan Erzurum kongresinde ittihaz edilen mukarrerat~n üçüncü maddesinde tercihan
Amerika sermayesinden istifade etmemize dair sarih bir kay~t vard~r.
Bu kay~t o vakitler, ve bilâhare birinci Millet Meclisinde, itirazlar~~
mucip oldu. Bana dediler ki: Bu kay~t mevcut oldukça Avrupa sermayesini kendimize dü~man yapaca~~z. Ben de cevaben dedim ki:
"Avrupa bize zaten dü~mand~r. Dü~man~n dost olmas~n~~beklemek
abestir
~~te görüyorsunuz ki Amerika sermayesinden istifade fikri yeni
de~ildir."
Doktor Klein bu sözlerinden dolay~~Reisicumhur Hazretlerine
te~ekkür etti ve dedi ki: "Bu seyahat~m Sefir Mr. Grew taraf~ndan
gösterilen lüzum üzerine ve kendisinin teklifine binaen ihtiyar edilmi~tir. ~ahsi dostum olan Amerika Reisicumhuru bu meseleye
ehen-~ miyeti mahsusa atfeyliyor. Sair memleketlerde iki~er, üçer gün
kald~~~m halde Türkiyeye oniki gün tahsis ettim. Bu da Zat~~Samilerine bu alâka hakk~nda bir fikir verebilir san~r~m. Izmirde ve Mersinde iki~er gün kalaca~~m. O havaliyi ariz ve amik tetkik edece~im."
Reisicumhur Hazretleri Adana havalisinin mesahai sathiye
itibarile M~s~ra muadil oldu~unu ve topra~~= ise, keyfiyet itibarile,
M~strinkinden dun olmad~~~n~, ancak Seyhan ve Ceyhan nehirlerinden
elyevm faide yerine zarar görüldü~ünü, behemehal setler in~asile
su basmas~= önüne geçilmek ve pamuklar~m~z~n cinsini ~slah etmek
laz~mgeldi~ini ileri sürdüler.
55
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Doktor Klein Reisicumhur Hazretlerinin sözlerini tasdik etti.
Adana pamu~unun Amerika sanayiini alâkadar etti~ini ifade ve
otomobil lastikleri imalinde kullan~lan M~s~r pamu~unun evsaf~nda
pamuk yeti~tirildi~i takdirde Amerika sanayiinin Adana pamuklar~na bir mahreç te~kil edebilece~ini ilave eyledi.
Reisicumhur Hazretleri Doktor Klein'~n o ak~am hareket edece~ini haber al~nca pek istifadeli buldu~u bu mülakata nihayet
vermek mecburiyetinde kald~~~ndan dolay~~teessüf etti ve "Ümit
ederim ki bu seyahat~n~z~~ di~erleri takip eder. Her ziyaretinizde
sizinle görü~mek ve gördü~ünüz tahavvülât~~sizin gibi salâhiyettar
bir zat~n a~z~ndan i~itmek isterim, bu benim için bir zevktir. Size
eyi seyahatler temenni ederim. In~allah tekrar görü~elim." dediler.
Doktor Klein Gazi Hazretlerine ~ükran ve minnetlerini müteheyyicane arzetti.
Sefir de bu sözlere i~tirak etti. Amerika Sefiri olmak s~fatile
bir vatanda~~n~~kabul buyurmak lutfunda bulundu~undan dolay~~
Reisicumhur Hazretlerine ayr~ca te~ekkür etti.
Sefir ve Doktor Klein Gazi Hazretlerine veda ederek ayr~ld~lar.
Hususi Kalem Müdür V.
(Imza) Kadri R~za
D. B. A. -H. K. 1930.
BELGE NO. 2
GAZ~~MUSTAFA KEMAL - VEN~ZELOS GÖRÜ~MES~~HAKKINDA
HAR~C~YE VEK~L~~TEVF~K RÜ~TÜ BEY~N KALEME ALDI~I NOT

Çok Gizli
26 Eylf~l 1933
Reisicumhur Hazretleri Istanbu'da misafir bulunan M. Venizelos'u Dolmabahçe saray~nda kabul etmi~tir.
Mülakat uzun sürmü~, Türk - Yunan dostlu~unun salabet ve
kuvveti ve sulha hizmeti etraf~nda cereyan eden mükâlemeden sonra
görü~me zeminini Balkan anla~mas~~ te~kil etmi~tir. Bu mülakatta
haz~r bulundum.
M. Venizelos be~~Balkan Devleti aras~nda sulhun muhafazas~~
ve hudutlar~n emniyeti için anla~ma yap~lmas~n~n faidesinden bah-
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setmi~~ve ~ayet Bulgaristan bu hususta derhal muvafakat etmedi~i
halde bilâhare onun da iltihak~n~~mümkün k~lacak bir ~ekilde dört
Devlet aras~nda anla~ma ile i~e ba~lanabilece~ini izah etmi~tir.
Reisicumhur Hazretleri Türkiye'nin bu hususta Sovyet Rusya'n~n muvafakatini almas~~tabii oldu~unu ve bunun mümkün bulundu~unu, ancak Türkiye ve Yunanistan'~n co~rafi vaziyetleri itibarile
Italya hassasiyetini derpi~~etmemiz lâz~m geldi~ini ifade etmesi
üzerine M. Venizelos biz yalmz Balkan hudutlarun~z~n emniyetini
istihdaf edece~iz; binaenaleyh dostu muz Italya'n~n buna bir diyece~i
olamaz ve icap ederse bu hususu gider bizzat izah ederim cevab~n~~
vermi~tir.
Böyle büyük bir i~in yap~labilmesi için Yunanistan'da f~rkalar
aras~nda bu hususta ittifak~n lüzumuna söz intikal edince M. Venizelos, M. Maximos hakk~nda itimad~ndan bahsettikten sonra kendisi
henüz muhalefette iken bu i~in daha kolay olaca~~n~, çünkü kendisinin muhalefet vaziyetinde bu meselede bugünkü Hüld~met f~rkas~na
muhalefette yapamayaca~~ndan fazla Hüld~meti takviye edebilece~ini söylemi~tir. Bunun üzerine Reisicumhur ~imdilik Arnavutluk
hudutlanna temas edilmeyerek ve tabii Arnavutlu~un da Balkan'da
vaziyeti oldu~u nefyedilmeyerek ~imdilik be~~devlet aras~nda yap~hyormu~~gibi i~in izhar~na ait ve bu anla~man~n hudutlar~n ehemmiyetine ve sulhun muhafazas~na münhas~r mütevazi bir anla~ma
halinde nas~l yap~labilece~ine dair gösterdikleri usul ve ~ekilden
çok memnun olan M. Venizelos bu Balkan anla~mas~~tasavvur ve
tertibi için büyük Reisicumhurumuza kar~~~"bu sizin büyük plan~n~zd~r" tabirini kullanm~~~ve namm~~vermi~tir. Reisicumhur Hazretleri bu mükâleme neticesinde ertesi günü Ismet Pa~a Hazretleri ile
birlikte M. Venizelos'un ve benim bu i~~etraf~nda görü~üp çal~~mam~z
arzusunu izhar buy~~rmu~lar ve bana bu vadide direktif vermi~lerdir.
Filhakika ertesi günü Ismet Pa~a Hazretleri ile birlikte M.
Venizelosla Pera Palas otelinde bulu~ularak bu mesele uzun uzad~ya
konu~ulmu~tur. Birdenbire acele yap~lmas~~korkusu ile çok ihtiyatl~~
ve çekingen durdu~um ve bir az zamanla da i~lenmesinde faide
mülâhaza etti~im ve Ba~vekilimden te~vik kadar ihtiyat direktifi
telakki etti~im bu i~ te ve M. Çaldaris Hük-Ctmeti ile ve onun Hariciye
Naz~n ile esaslar~~hakk~nda henüz az çok muayyen ve teferruatl~~
bir ~ey konu~amad~~~ m bu i~te M. Venizelos bizi çok te~çi etmi~tir.
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Bu üçlü müzakere naticesinde Ba~vekilim bana bu vadide
istik~af ve istitlaatta bulunmakl~~~m emrini vermi~tir.
Sulh için zaten Balkan Konferans~n~~himaye etmekle Türkiye'nin derpi~~etti~i bir hedef üzerinde Ismet Pa~a Hazretleri emin ve
ihtiyatli ad~mlarla ve her taraf~~ihzar ederek, alakadarlarla konu~arak ve anla~arak yürümekli~imizi Türkiye Hariciyesine bir direktif
olarak ifade buyurmu~lard~r.
Türkiye'nin samimi sulh arzusuna uygun dü~en bu tertipte
hedefe varmak için ilk merhale olarak Romanya ve Yugoslavya
Hülffimetlerile tasavvur edilen ve tekarrür eden ademi tecavüz
muahedelerinin intac~~ile iktifa olunmas~~ Ismet Pa~a Hazretleri ile
M. Venizelos'tan ayr~ld~ktan sonra aram~zda cereyan eden mükâlemenin hulâsa ve esas~n~~ te~kil eder.
T. R.
D. B. A. - Yunan 2/86 - D. 3. d. 2.
D. B. A. - Devletler, K.
BELGE NO.

3

TÜRK~YE CUMHURBA~KANI GAZ~~MUSTAFA KEMAL
~LE YUGOSLAVYA KRALI ALEXANDRE ARASINDA YAPILAN
GÖRÜ~MEYE DAIR DI~~~LER~~BAKANI TEF~K RÜ~TÜ'NÜN NOTU
Çok Gizli
4/1o/1933
Rakib olduklar~~harp sefinesinde istikbaline gitti~im Yugoslavya
Kral~~Hazretleri Dolmabahçe r~ht~m~nda kar~~ya gelen Reisicumhur
Hazretlerile beraber saray~n somaki salonunda ilk resmi mülakat
ve mükâlemede bulundular. Reisicumhur Hazretlerinin tasvipleri
ve Kral Hazretlerinin de muvafakatlerinin inzimam~~ile bu görü~mede haz~r bulundum. Ve tercüme vazifesini de yapt~m.
Iki Devlet Reisinin birbirile görü~melerinden mütevellit memnuniyet ifadelerinin teatisinden sonra evvela Kral Alexandre'~n
Istanbul'a gelirken Varna'da Euxinagrade saray~nda Bulgar Kral~~
Boris'le görü~tü~ünü ve bu mülakatta hiçbir siyasi i~~bahse konulmay~p muhaverelerinin aile hususlar~na inhisar eyledi~ini ifade
buyurdular.
Belleten C. XLV,

12
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Mustafa Kemal Hazretleri de bir müddet evvel Ankara'da
imza edilen Türk - Yunan Misak~n~ n münhas~ran sulhu istihdaf
etti~ini tavzih buyurdular. Bunun üzerine Yugoslavya Kral~~Hazretleri Balkanlarda hudutlar~ n ve sulhun istikrar~~için Yugoslavya'n~n
Türkiye ile aralar~nda mesai te~rikinin faideli olaca~~n~~beyan ettiler
ve Türkiye ile Yugoslavya aras~ nda henüz muallak kalan emlak
meselesinin halli için emir verdi~ini beyan ettiler. Yugoslavya'n~n
bu vadideki iyi niyet ve hareketinden bir ~ikayetim olup olmayaca~~n~~
sual tarz~ nda söz söylerken bana dönerek Reisicumhurumuz huzurunda sordular ve müteakiben Türkiye ve Yugoslavya Hariciye
Naz~rlarm~n aralar~ nda Cenevre'de tabii Hükûmetlerinin direktif i
dahilinde tekarrür ettirdikleri bir ademi tecavüz muahedesi aktedilece~ine i~aret edilerek bunun kendi arzular~~ve tarifleri dahilinde
oldu~unu gösterdiler.
Reisicumhurumuz Hazretleri art~ k muharebeye meydan vermemenin lüzum ve iyili~inden bahsederek Balkanlarda sulhu muhafaza hususunda mesai te~ rikini memnuniyetle telâkki etti~ini ve bu
vadide çal~~may~~ te~vik ve himaye buyurduklarun ve bu yolda
Yugoslavya ile Türkiye'nin çal~~malar~n~n faideli olaca~~n~~ve Cumhuriyet Hükümetine bu yolda direktif verdiklerini ifade ve izhar
ettiler. Bu esasta devam eden daha kar~~l~kl~~bir iki cümleden sonra
Balkanlarda sulhun muhafazas~~için bütün Balkan Devletleri aras~nda mesai te~ riki hususunda ve bu husus için Yugoslavya Kral~~
Hazretlerinin gayet iyi ve müsbet bir i~~telâkki etti~i Türk - Yunan
anla~mas~n~ n Balkan sulhu mesaisini teshil edecek mahiyetini kaydederek Balkanlar aras~ nda sulhun takriri için derpi~~edilen mesai
te~rikinin husul bulmas~~için Türkiye ve Yugoslavya Hükûmetlerinin
birlikte gayret sarfetmeleri lüzum ve faydas~nda iki Devlet Reisi
temamile mutab~k kalm~~lard~ r. Bu hususi mülakat yar~m saat sürmü~~ve çok samimi olmu~tur.
Müteakiben Mustafa Kemal Hazretleri Kral Alexandre Hazretlerile birlikte, Kraliçe Hazretlerini ziyaret ederek ve Kral Hazretlerine ziyaret iadesi için, gemiye gittiler.
Sarayda K~ ral Hazretlerine verilen hususi ak~am ziyafetinde
yanyana oturan iki Devlet Reisi kendi aralar~nda görü~melerine
devam etmi~~ve gündüzkü resmi muhaverede çizdikleri Balkan
sulhu i~inde tamamile anla~m~~~olduklar~~ve sevi~tikleri her hallerin-
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den mütezahir olmu~tur. Kezalik bu ak~am ziyafeti vesilesile tan~~t~klar~~ ~smet Pa~a Hazretleri de Yugoslavya Kral~~Hazretlerinin
di~er yan~nda bulunduklar~ndan aralar~nda hayli samimi görü~meler
cereyan etti~i kar~~dan mü~ahede ediliyordu.
~uras~n~~ da ayr~ca kaydederim ki s~ rf siyasi cümlelerin tasrih
etti~i gündüzkü mükâlemeleri esnas~ nda Yugoslavya Kral~~Hazretlerinin Büyük Reisicumhurumuzun büyük kudreti hakk~nda hürmet
ve hayranl~klar~n~~ifade eden ve Mustafa Kemal Hazretlerinin de
umumi harp esnas~ nda ve bilâhare Yugoslavya Krall~~~ = tesis ve
tarsininde Kral Alexandre Hazretlerinin büyük fedakârane mesaisi
ve büyük vatanperverli~ini sena eden cümleleri geçmi~tir ve bu
ifadelerini bariz samimiyetine delil olmak üzere Kral Hazretleri
Reisicumhur Hazretlerinin kendisini asker arkada~ l~~~na kabul etmesini reca etmi~tir.
T. R.
D. B. A. - Yugoslavya, 1/63 - D. 3., d. 2.
D. B. A. - Devletler. K. 15/37.
BELGE NO. 4
KEMAL ATATÜRK - GENERAL METAKSAS
GÖRÜ~MESI

Ankara, 19 Birincite~rin 1937
Reisicumhur Kemal Atatürk, Yunan Ba~vekili General Metaksas'~~ve maiyetinde gelen Heyeti, sal~~t9/Birincite~rin/t937 de saat
17 de Çankayadaki Kö~ klerinde audience'a kabul buyurdular. Bu
saatte Kö~ ke varan General Metaksas ve Yunan Heyeti, Cumhurreisli~i yaverleri, Ba~yaveri ve Hariciye Protokol ~efi taraf~ndan
kar~~lanarak a~a~~~kattaki salona al~nd~lar. Ve Hariciye Protokol
~efinin daveti üzerine General Metaksas yukar~~ kata ç~kmak üzere
salondan ayr~ld~ ; Yunan Heyeti ayn~~salonda kald~.
General Metaksas Reisicumhur'un, çal~~ ma odas~nda, huzuruna
kabul olundu. Reisicumhur'un arzusu ve iradesi üzerine bu audience'da Yunan Ba~ vekili General Metaksas ve Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti D~~ar~~ ~~leri Bakan~~Dr. Tevfik Rü~tü Aras'tan ba~ka
Türkiye'nin Atina'daki Ortaelçisi Ru~en E~ref Onayd~ n'la Yunanistan'~ n Ankaradaki Ortaelçisi Rafael de haz~r bulundular.
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Audience esnas~nda Türkçe konu~an Reisicumhur'un yüksek beyanat~n~~Dr. Tevfik Rü~tü Aras frans~zcaya terceme vazifesini ifa etti.
Yaz~hanelerinden lütfen bir iki ad~m ilerliyerek Yunan Ba~vekili'nin elini s~kmakla kendisine iltifatta bulunan Reisicumhura Yunan
Ba~vekili, kendi Hükümdar~~Kral ~kinci Jorj'un selam, sevgi ve sayg~lar~n~~arza memur bulundu~unu ve bu vazifeyi ifa etmekle mübahi
oldu~unu bildirdi; buna kendisinin ~ahsi derin sayg~lar~n~~da ilave
etti. Reisicumhur, Yunan Ba~vekili General Metaksas'a, Kral~n
dostane nezaketinden mütehassis olduklar~~ve avdetinde bilmukabele
kendi selâmlann~, dostluklann~, muhabbetlerini Yunan Kral~~Majeste
~kinci Jorj'a iletmesi ricas~nda bulunduklar~~cevab~n~~verdiler. Ayakta
ve frans~zca konu~ularak geçen bu ilk muhavere esnas~nda Yunan
Ba~vekili General Metaksas'~n, Reisicumhur Atatürk'ün huzurunda
bulunmaktan çok mütehassis oldu~u sesinin edas~ndan ve ifadelerinin
heyecan~ndan anla~~llyordu.
Reisicumhur, yaz~haneleri ba~~na oturdular. Ve yandaki kanapede General Metaksas'a da yer i~aret buyurdular ve küçük bir masa
üzerinde duran kutudan bir sigara ikram ettiler. O esnada kahve
de getirildi.
* * *

Reisicumhur General Metaksas'~n hat~r~n~~sormak iltifat~nda
bulunarak konu~may~~açt~lar.
Yunan Ba~vekili bu yüksek nezakete te~ekkür etti. Yarat~c~~ve
ba~ar~c~~eserinin ötedenberi hayran~~bulundu~u Büyük Atatürk'e
bizzat tazimlerini arzetmek ve onu yak~ndan görmek saadetine
vesile veren bu seyahat f~rsat~n~~elde etti~inden dolay~~kendini çok
bahtiyar sayd~~~n~, Atatürk'ün rehberli~i alt~nda yeni Türkiyenin
vas~l oldu~u harikulade terakkiden Yunan Milleti'nin çok sevinmekte
oldu~unu, Türkiyenin ilerlemesini ve kuvvetlenmesini bizzat kendi
kuvvetlenmesi ve ilerlemesi addetti~ini, bu samimi takdir, sevgi ve
ba~l~l~k duygular~na Hükümdar~ndan en son köylüsüne kadar bütün
Yunan Milletinin de tamamen kendisile mü~terek oldu~u teminat~n'
verme~i vazife bildi; dost ve müttefik Türk Devleti'nin sunuruna
geldi~i andan itibaren hakk~nda gerek resmi Makamlar taraf~ndan
gösterilmi~~ve gösterilmekte olan yüksek hüsnü kabulden, gerek Türk
Halk~'mn izhar etti~i samimi dostluktan minnettar bulundu~unu
arzetti.
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Reisicumhur, Yunan Ba~vekilinin, gerek Hükümdar~~nam~na,
gerek kendi ad~ na ve gerek dost ve müttefik Yunan Milleti namma
bildirdi~i bu güzel dü~üncelerden mütehassis oldu~unu, ve Yunan
Ba~vekilini ~ahsan tan~mak f~rsat~n~~ bulmaktan dolay~~memnun
kald~~~n~, k~ymetli Yunan Kral~~Majeste Jorj'un yüksek kavray~~l~~
rehberli~i alt~nda Yunan Hüld~ metinin dikkatli mesaisi neticesi olarak
bu kom~ u ve dost Memleketin terakkiye do~ru gitmekte oldu~unu,
Atina'y~~muhtelif vesilelerle ziyaret ve Yunan Devlet Reisi ve ricalile
temas eden Devlet adamlar~m~zdan ve Elçimizden i~itmekle de
memnuniyet duydu~unu söyledi. Ve gerek kendisinin, gerek Türk
milletinin Yunanistan'~n bu göze çarpan ilerilemesi kar~~s~nda t~pk~~
kendilerinin Türkiye hakk~ ndaki güzel hisleri gibi ayn~~samimiyetle
sevinç duydu~unu ilave etti.
Yunan Ba~vekili dedi ki:
—Büyük Atatürk, e~er bir f~rsat olub da Yunanistan~~ te~rif
buyursan~z benim Zat~~Devletinize arzettiklerimin, duygular~mdan
çok eksik kald~~~n~, bizzat bütün Yunan Milletinin, Yüksek ~ahsiyetinize izhara vesile bulaca~~~co~kun samimiyet ve hürmet tezahürlerinden görürdünüz. Zat~~ Devleti'nizi temin ederim ki bütün Yunan
Milleti kalbi meftununuzdur. Bundan bir kaç ay evvel bize vaki olan
o büyük mesaj~n~ z münasebetile tâ en küçük köylere kadar bütün
Yunanhlar~n göstermi~~olduklar~~kalbi ba~l~l~k bunun bir örne~idir.
Reisicumhur cevaben:
Yunan Milleti'nin hakk~mda besledi~ini ifade buyurdu~-'unuz
duyguya te~ ekkür ederim. O toplanma vesilesile göndermi~~oldu~um
mesajdaki dü~üncelerimi bugün de yamn~zda tekrara ve teyide f~rsat
bulmu~~oluyorum.
General Metaksas:
Büyük Atatürk; Sizin sözleriniz bizim için fiiliyat demektir.
Reisicumhur:
—Bunun böyle anla~~ld~~~ ndan memnunum. Hakikat böyledir."
buyurdu ve ilave etti:
—"Biliyorsunuz, ben Makedonyally~ m. Selânik'de Çocuklu~umdan beri, Milletinizin çocuklarile tan~~t~ m, dostluk ettim. Onlardan
da ayn~~mukabeleyi gördüm ve ~unu da sezdim ki her iki Millet'in
çocuklar~nda biribirlerine kar~~~daha fazla ve daha hususi mahiyette
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bir yak~nl~k ve sokulganl~k vard~r. Demek istiyorum ki daha o ya~lardanberi Milletinize muhabbetim vard~ r. Bu tabii temayüle bakarak
her iki Milletin daima biribirine yak~ n dost olmas~n~~ve öyle kalmas~n~~daha gençli~imden dü~ünmü~tüm. Bilâhare hâdiselerin ucalar~~dolay~s~yle ayr~~ ayr~~saflarda bulundu~umuz zamanlarda dahi;
f~rsat zuhur ettikçe temas etti~im zabitlerinize, bu ayr~l~~~n geçici
oldu~unu, esasda, dikkatle bak~lacak olursa bu iki milletin biribirine
dost olmas~~her ikisinin de büyük ve hayati menfaatleri ikt~zas~~bulundu~unu, zaman ile bu hakikatin anla~~laca~~n~~ve bu dostlu~'un
teessüs edece~ini ve daima buna çal~~mak muvaf~k olaca~~n~~söylemi~imdir. Benim, çok eski olan dü~ üncem bugün tahakkuk etmi~~
bulunuyor."
General Metaksas:
—O beyhude mücadelelerle Yunanistan~~ zâfa dü~ürmenin,
büyük bir hata oldu~unu, ve bu hatan~n bizi bir felakete götürece~ini
zaman görmü~~ve mes'ul zimandarlar~m~za söylemi~tim. Fakat
vakit sözümü dinletemedi~im gibi dü~üncemin cezas~na bile u~rat~lm~~t~m. Zaman benim hakl~~oldu~umu isbat etti. ~imdi, görmekle
bahtiyar~m ki bilâhara al~nan hakimane tedbirler sayesinde bu hata
tamir edilmi~~bulunuyor. Türk - Yunan dostlu~u bugün en sa~lam
bir hakikattir. Bu dostluk bir esast~ r ve ebedidir. Balkan Anla~mas~n~n
asas~~da bu Türk - Yunan Anla~mas~'ndan ba~lar.
Reisicumhur:
—Hadise filvaki böyle cereyan etti. Bugün Balkan itilaf~~da
filiyat sahas~na girmi~~bulunuyor. Bu itilaf~n, alakadarlar~~Devlet ve
Milletlere temin etmekte bulundu~u iyilikler mer'i oldu~u ~u birkaç
sene zarf~nda hepimizin me~hudu bulunmu~tur. Binaenaleyh bu
itilaf~n devam~nda faide görülmek ikt~za eder. Yugoslavlarla Rumenlerin bu Antantta devam etmelerine ihtiyaçlar~~vard~r. Ve bizim
de (Türk ve Yunanl~lar)'~ n da onlarla birlikte bulunmam~zda menfaat vard~r. Zat~~âlinizin bu husustaki mütalealar~mz~~ ö~renmek
isterim.
General Metaksas Reisicumhurun bu yüksek görü~leri dairesinde
dü~ündü~ünü, Yugoslavlarla Rumenlerin gerçi Küçük itilaf Devletlerile ba~l~~olduklar~n~, fakat sadece bu ittifaka tamamen belba~lamakl~~~ n kendi menfaatlerini korumak hususunda kâfi gelece~ini
zannetmedi~ini, bu mevzua dair son ald~~~~haberler de bu dü~üncesini
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teyid etmekte bulundu~unu, onun için bu iki devletin Balkan Itilaf~ na bundan böyle de gere~i gibi ehemmiyet vereceklerini umdu~unu söyledi.
Reisicumhur :
Sulhün ve asayi~ in takarrürü için hemcivar memleketler aras~nda
yap~ lan dostluk mesaisinin bittabi makul ve makbul görülece~ini,
Küçük itilaf'~ n da bu cümleden oldu~unu, ancak te~ ekkülü ve mahiyeti itibarile, alakadarlar~ m temin ve tatmin etmek kâfi gelmedi~i
hadisattan anla~~ lan bu Pakt'~ n bu iki Devlet için bir esas siyaseti
te~kil edemiyece~ini söyliyerek mütalaalar~n~~ ~u suallerle de tebarüz
ettirdiler.
Mesela: Almanya Çekoslovakya'ya hücum ederse, gerek Yugoslavya ve gerek Romanya bu Memleketi müdafaa için kendilerini
ate~e atarlar m~ ? Böyle yapmakta kendileri için hayati ne menfaatleri vard~ r? Bahusus Almanya onlar üzerine hücum etme~i dü~ünmedi~i takdirde, bizzat kendileri harb açarak bu kuvveti üzerlerine
çekmek tehlikesine te~ ebbüs ederler mi? De~il bu iki devlet hatta
Çekoslovakya'n~ n tamamiyetini muhafaza etme~i deruhte eden
Fransa bile böyle bir taarruz hadisesi kar~~s~nda s~ rf Çekoslovakyay~~
korumak için di~er ihtiyaçlar~ ndan ve tehlikelerden sarfi nazar eder
ve ~ ngiltere ve Rusya ile mutab~ k kalmadan harekete geçermi? Böyle
mü~ terek bir harekete geçilece~i farzolunsa dahi, Yugoslavya ve
Romanya hemcivar bulunduklar~~Balkan memleketleri hududlar~n~~
dostlukla temin etmedikleri takdirde zâfa dü~mü~~bulunacaklar~n~~
takdir etmezler mi? O halde Küçük itilaf anla~mas~n~ n zâaf noktalar~ n' takdir eden Yugoslavya ile Romanya'n~ n kendi vaziyetlerini
Balkan Itilafile takviye etmelerine ihtiyaçlar~~vard~r, zira onlar~n
varl~~~n~~da esasl~~surette mutmain edecek kuvvet ancak bu Pakt't~r.
Bu iki Devlet'in Balkanlarla olan menfaatlar~~mukayese edilecek olursa
Merkezi Avrupa ile olan menfaatlerinden daha üstündür. Zira onlar~n
en mühim hayat memba ve merkezleri, bizlerin gibi Balkanlarda
bulunmaktad~ r. Bu itibarla da Balkan Pakt~n~ n ahengi daha kuvvetlidir, yollu mütalealarm~~serdetti, sonra:
—Binaenaleyh onlarn da bu ihtiyaçlar~n~ , sizin de bizim de
menfaatlerimizi gözönünde bulundurarak benim için ve zannederim
hepimiz için ideal olan Balkan itilaf~'m devam ettirmeliyiz. Bu Pakt'~n
devam müddeti ne kadard~ r? Zannederim yedi sene... Bu müddetin
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nihayete ermesine de üç sene kald~. ~imdi yap~lacak i~~bu müddetin
ink~zas~ndan evvel en yak~ n bir zamanda, mesela bu önümüzdeki
Konsey içtima~nda bu Pakt'~n uzun müddetler devam~~için alâkadar
Devletlerle birlikte karar verib bu karar~~bir sürpriz halinde ilan
etmek .. . Böyle bir karar~n verilmi~~olmas~~Balkan Pakt~~Devletlerinin
tesanüdünü kuvvetle gösterece~i gibi bu Pakt'in mevcudiyetinde ve
devam~nda kendileri için menfaat görmiyen baz~~Devletlerin dedikodular~na sed çekilmi~~olur. Fakat bu tedbiri, tahakkuku anma
kadar, hiç i~aa etmemeli, tâ ki araya bir tak~ m nüfuzlar ve entrikalar
girerek te~ebbüse zarar vermiye çal~~~lmas~n. Zat~~âlinizin bu hususda
fikriniz nedir? "Ben de bu yüksek fikrinize tamamen i~ tirak ederim;
buyurdu~unuz veçhe dahilinde bu temdid keyfiyetinin en k~sa
zamanda tahakkukuna çal~~~r~z" cevab~n~~veren General Metaksas
bu babda, bu Balkan Pakt~~ mevzuu etraf~nda a~a~~daki izahat~~
verdi:
—Biz Yunanl~lar, bu Balkan Pakt'in~n devam~~için mesaide
bulunmaktan geri durmad~k ve durmuyoruz. Hatta geçen k~~ki
Yugoslav - Bulgar Pakt~~yap~lmas~~mevzuubahs olmadan evvel Bulgarlar~n bizzat kendi te~ebbüslerile bize vaki olan "Ihtilafl~~maddelerin halli" teklifini biz hüsnü niyetle mütalea ettik, bir itilâfa varman~n esaslar~n~~bile Bulgarlar~n Atina'daki Elçisile birlikte haz~rlad~k. Böyle bir proje Sofya'ya gönderildi. Biz buna cevab beklemekte
iken Bulgarlar, Yugoslav anla~mas~n~~yapt~lar. Bu da, Bulgarlar~n,
hüsnü niyet sahibi olmad~klar~n~~bir defa daha göstermi~~oldu. Bulgarlar bir tak~ m muzmer ve geri fikirlerin sahibidirler. Bu yanl~~~
gidi~lerinde anla~~ lmaz bir inad güderler, realiteye ve onun istilzam
etti~i menfaatlerine bakmazlar. Bize vaki tekliflerine cevab verecekleri
yerde, Yugoslav itilaf~n~~çabucak yapmakla ve bu itilaf~~müteakib
bir tak~m telmihli ne~riyatta bulunmakla Balkan Pakt~n~~içinden
zedelemek emelini takib ettikleri ~üphesini uyand~rd~lar. Biz bunu
so~ukkanl~l~kla gördük. Bununla beraber böyle bir vaziyet kar~~s~nda
almam~z laz~m gelen tedbirlere bittabi tevessül ettik; zira bizim
bugünkü Yunanistan'a bir kar~~~toprak ilave etmek akl~m~zdan
geçmedi~i gibi Yunanistandan da bir kar~~~toprak vermeme~e kat'i
azmimiz vard~ r. Bu itibarla garbi Trakyada gayri askeri m~nt~kan~n
bitti~i noktadan itibaren bütün Bulgar hududu boyunca betondan
fortification permamante'lar yapmaktay~z. Bu tahkimat Strimon'a
kadar temdid edilmektedir. Garbi Trakya sahas~~dar oldu~u için
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orada büyük kuvvetler cemetmek ve yerle~tirmek güçtür. Biz oradan
~imdilik ancak yeni bir alay te~ kilini dü~ ünmekle iktifa ettik. Bu
tahkimat ve te~ ekkülle takib etti~imiz plan ~udur: Vaki olacak bir
Bulgar taarruzunu ilk an~ nda durdurmak üzere onun h~z~n~~ bu
istihkamlarda k~ rmak, kazanaca~~m~z bu müddet zarf~nda as~l büyük
kuvveti A~a~~-Yunanistan k~sm~nda haz~ rlayarak denizden nakliyat
yapub k~t'alar~m~z~~Çaya~z~~Limanlarma ç~ karmak ve Strimon vadisinde teksif etmek... Bu kendi tedbirlerimizin yan~nda en fazla güvendi~imiz büyük kuvvet, dost ve müttefik Türk Ordular~chr. Bulgarlar~ n muzmer emeller besleyen ekivok hareketleri, bizi masrafa sokmakla beraber, vatan~m~z~~müdafaa çarelerini bize izhar ettirmek
bak~m~ndan iyi olmu~ tur. Onlar da içten içe ordular~n~~ takviye
etmekle beraber, dahili siyasetleri kar~~~kçad~r. Vaziyetlerinde istikrar görülmüyor. Ihtimal bu da, esasen bir tak~m ihtirash malihulyalar yüzünden kom~ularile olan hakiki menfaatlerini görmemeleri
nakisas~na ayr~~bir âmil daha ilave ediyor. Balkan Devletlerinin
takarrübdeki menfaat noktas~n~ , içlerinde nisbeten en iyi anl~yan
Köseivanof'tur. Nitekim bu hususda hiç olmazsa Yugoslavlarla bir
Yakla~ma te~ ebbüsüne giren odur, bu yakla~ may~~tahakkuk ettirmekten Bulgarlar~n maksad~, Yugoslavlara dayanarak di~er Balkan
Devletlerile münasebetleri muvacehede kendilerince bir nevi nüfuz
kazanmak maksad~ na ibtina etmekte olsa dahi... Fakat imzalanan
Pakt'~n aralar~ndaki münasebat~~daha s~kla~t~rd~~~~da henüz görülmüyor. Anla~~ lan bu Pakt Yugoslavlara pek emniyet vermedi, her
halde onlar Bulgarlarla münasebetlerini s~kla~t~rmak hususunda,
biraz ihtiyath davran~yorlar. Di~er taraftan Köseivanof da vatanda~lar~ndaki zihniyet dolay~s~ yle bu münasebat~~daha ileriye götürmeye
cesaret edemiyor. Zira onun da vaziyeti pek sa~lama benzemiyor,
yak~nda çekilece~i söyleniyor.
Reisicumhur
—Bulgarlar~~ben de biraz tan~r~m; Sofya'da Ata~emiliterli~im
zaman~ nda bir müddet içlerinde ya~ad~ m. Çal~~kand~ rlar, fakat biraz
çetin zihniyetlidirler; bir tak~m hodbin fikirlere sapl~~kalmalar~~itibarile adeta henüz iptidai zekal~d~rlar denebilir. Büyük ve geni~~
dü~ ünceleri, beynelmilel vaziyet içinde hakiki menfaatlerini kendilerine temin edecek büyük cereyanlar~~kavrayamazlar. Buna kaç
defa bizzat ~ahid olmu~umdur. Bu böyle olmakla beraber zanne-
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nederim ki onlar~~büsbütün desespere etmemeliyiz. Hattâ onlar~,
mümkün olursa Balkan birli~ine kazanmahrz. Onlar~~nevmid ederek
ba~kalar~n~n eline b~rakmada menfaat yoktur. Onlara hangi istikametleri takib etmekte en hakiki menfaatleri bulundu~unu göstererek bunu kavramalar~na ve anlamalar~na çal~~mal~y~z. Ancak bu
hususda onlarla konu~man~n yolunu bilmelidir, onlara zihniyetlerinin
anlayabilece~i bir lisanla hitab ederek, o da ~udur: ~~te, Zat~~âliniz
hükûmetiniz taraf~ndan Memleketinizde al~nan tedbirleri izah buyurdunuz. Edirne'nin Yunan Trakyas~ndaki prolongasyonunda yap~lacak
tahkimat için Sizin Erkân~harbiyenizin bizim Erkân~harbiyemizle
te~riki mesai etmek hususundaki faaliyet, zannederim ilerliyor. Son
defa Yugoslavya manevralar~ndan dönerken Atina'ya u~rad~~~nda
sizin Erkân~harbiye Reisinizle bu meseleye temas ederek mü~terek
bir plan~n haz~rlanmas~~için Mare~alimize salâhiyet verdik. Bu plan
haz~rlamb tatbik edilince, ~öyle bir vaziyet has~l olacakt~r: Edirne
Kalesi bir Blok; onun yan~nda yapt~rmakta oldu~unuzu söyledi~iniz
istihkâmat; ve bunlar~n yan~nda da cenubi Yunanistandan getirece~iniz kuvvetler... Bu üç kombine kütlenin vücuda getirece~i hat
Bulgarlar~~durdurma~a ve binaenaleyh dü~ündürme~e kâfidir. Tabii,
bizim taraf~m~za taallük eden k~s~mlarda bütün tedbirlerimizin ~imdiden ikmal edilmi~~oldu~unu söyleme~e hacet yoktur. Biz, gayriaskeri m~nt~kan~n ba~~ndan itibaren Karadenize kadar hududlar~m~z~~
daimi istihkâmlarla kapad~k; K~rklarelini mevkii müstahkem haline
koyduk. ~~te arada aç~k kalan Edirne k~sm~n~~da, bu mü~terek plan~n
tatbik edilmesi ile kapayaca~~~z. Böyle Sizin ve Bizim hatt~nnz birle~mi~~olacak. Türkiye'ye aid k~s~ m hakk~nda benim Erkâmharbiye
Reisimize vermi~~oldu~um direktif ~udur: Türk Trakyas~nda, Bulgar
kuvvetlerinin heyeti mecmuas~m ba~l~ba~~na kar~~layub onu yenebilecek kudrette daimi bir ordu bulundurmak... Öyle ki Devletimiz
ba~ka taraflarda ba~ ka ordularla kar~~la~mak vaziyetinde bulunsa dahi
Trakyada mevcud olan ordumuz, kendi kuvvetile vazifesini ifa etsin.
Bu plan, muvaffakiyetle tatbik edilmi~tir. ~~te Bulgarlara kar~~~tatbik
edilecek tedbirin birinci k~sm~~budur. ~kinci k~sm~, onlarla konu~mak
ve onlara Balkan Birli~i içindeki menfaatlarm~~anlatmakt~r. Ancak
bu lisan~~duyunca dü~ ünürler ve ancak bu dediklerimin heyeti mecmuas~~yap~l~nca onlarla konu~ulabilir. Fikrimi ~öyle bir te~bihle de
hulâsa edeyim: Kapal~~kap~, aç~k kap~ ...
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Kapal~~kap~ , yukardanberi anlatt~~~ m askeri tedbirlerin mecmuudur. Bu kap~ya aln~n~~day~ yan Burgarlar, Garbi ve Sarki Trakyaya taarruz etmekten, Ege Denizine inmekten ümidlerini keseceklerdir. ~~ te o zaman onlara aç~k kap~y~~göstermeliyiz; bu kap~, onlara
kendi hakiki menfaatlerini gösterme ve anla~ ma yoluna götürür ve
onlar~n Balkan Camias~~için kendi cirimleri ile mütenasib bir ~ekilde
müsbet bir unsur olmalar~~sahas~na ç~kar~ r. Bu söylediklerimin tamam
olmas~~için tahakkuk ettirilecek nokta, Edirne Kalesidir. Bu i~in
tamamen ikmal edilmesi bir zaman meselesidir. Zannederim onbe~~
sene kadar bir zamana ihtiyaç varm~~ . Mevcut Balkan Pake~n~n
temdid edilmesi bu zaman bak~m~~noktas~ ndan da faideyi mucib
olur.
Mevzuubahs etti~imiz Edirne Kalesi tahkimi meselesinin bir de
beynelmilel taahhüdlerle alâkadar bir cebhesi vard~r. Yani bizler
böyle bir tahkime te~ebbüs etti~imiz takdirde Bulgarlar mevcud
muahedeler ahkamm~~bozarak gayri askeri m~nt~kaya ihlal ve ilga
etti~imizden Cemiyeti Akvama ~ ikayette bulunabilirler. Esasen böyle
bir ~ ikayete verilebilecek cevablar vard~ r: Bulgarlar, sadece gizliden
gizliye de~il, ve fakat irade etmeksizin aç~ktan aç~~a Nöyyi Muahedesinin askeri ahkam~n~~ihlal etmekte bulunuyorlar: Son manevralar~~
Erkamharbiyelerimizin vücude getirecekda bunun bir misalidir
leri mü~ terek plan mesaisi nihayete ererek tatbikata ink~lâb edece~i
zaman bu son nokta= tedbirleri de bulunabilir san~r~m. Her halde,
bizim taraf~m~ zdan bir provocation'a meydan vermemek ve Bulgarlar~ n hareketine göre gayri askeri m~nt~kan~ n teslihi i~ini tanzim
etmek eyi olur.
General Metaksas:
—Evet, en ba~l~ca mü~ kül, bu beynelmilel taahhüdler i~inin
halli ve gayri askeri m~nt~kan~n ilgas~~meselesidir. Türkiye ve biz,
bu i~i mü~tereken yapaca~~m~z için her ikimiz aras~ndaki k~sma aid
gayri askeri m~nt~kan~n ilgas~ndan dolay~~tarafeynce bir ~ikayet vaki
olmas~~dü~ ünülmez. Bu babda ancak Bulgaristan'~n ~ikayeti mevzuubahs olabilir. Duyuyoruz ki Bulgarlar, yak~ nda Nöyyi Muahedesinin
askeri ahkâm k~sm~n~~ilga ettiklerini ilan edeceklermi~. Böyle bir
emri vaki zuhurunda bizler de sebeb tutarak bilmukabele Zone demilitarisee kayd~n~~ k~rd~~~m~z' ilan ederiz.

188

B~LAL N. ~im~iR

Reisicmhur:
—Bulgarlar, mevzuubahs muahedenin ilgas~n~~ilân etmeksizin
de ~imdiye kadar oldu~u gibi bundan böyle de ordular~n~~teçhiz ve
takviyeye devam edebilirler.
General Metaksas:
—Onlar~ n öyle bir hareketini, icab~ nda misallerle tesbit ederek
me~ ru müdafaa vaziyetinde bulundu~umuzu isbat edüp böyle bir
te~ ebbüse geçmemiz güç de~ildir.
Reisicumhur:
—Dedi~im gibi, icab~ nda bunun yolu bulunabilir. ~~te yukardanberi söyledi~im tedbir ve te~ ebbüslerin heyeti mecmuas~~Bulgar meselesini kökünden halleder.
General Metaksas:
—Benim de kanaatim bu yoldad~r. Yak~ nda buraya gelecek
olan Erkâmharbiye Reisimizin Mare~alle müzakerede bulunmas~n~~
kendisine tebli~~ederim.
Reisicumhur:
—Bu münasebetle bir ~ ey söylemek istiyorum. Geçenlerde,
Mare~al'~n Atina'y~~ziyareti esnas~ nda Majeste Krahn~ z, kendisini
kabul etti~i zaman, onun vas~ tasile bana selam ve muhabbetlerini
yollamak nezaketinde bulunmu~ . Bundan çok mütehassis oldum. Ben
de bilmukabele te~ ekkürlerimi, selam ve muhabbetlerimi kendilerine
bildirmek için Elçimizi memur etmek istedim. Fakat Siz buraya
gelmek için yola ç~ kmak üzere oldu~unuz cihetle buna imkân bulunamad~ . Gerçi Elçimiz Majeste Kral taraf~ ndan audience'a kabul
edilerek benim duygulanm~~kendilerine ve Majeste'nin hissiyat~n~~da
buraya bildirmi~ ti. Fakat bu, Majestenin Selanik'te Trakya Umumi
Müfetti~ imizi kabul etti~i zamanki selamlanna aid idi. Onun için,
bu kerre dönü~ ünüzde Majesteye Mare~al vas~ tasile bana gönderdi~i
selâmdan ve Mare~ al hakk~ nda gösterdi~i hüsnü kabulden dolay~~
dostane hissiyat~m~~ve kalbi selamlar~m~~ ve te~ ekkürlerimi Zat~~
âlinizin bildirmesini Sizden rica ederim.
General Metaksas:
—Bana tevdi buyurdu~unuz bu ~ erefli vazifeyi maaliftihar ifa
ile hassaten bahtiyar olurum.
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Reisicumhur:
—Biraz önce, Balkan Pakt'~ ndan bahsederken bunun esas~n~n
Türk - Yunan entente cordiale'i oldu~unu söylemi~ diniz. Bunun
devam müddeti, zannederim on senedir. Gerçi di~er Pakt gibi bu
anla~man~n da nihayet bulmas~na daha vakit vard~ r. Fakat her iki
taraf da bu muahedenin devam~nda faide olaca~~~noktas~nda ayni
fikirde oldu~una göre bunun da ~imdiden aram~zda temdidi derpi~~edilmesi hususunda mutab~k~ m.
General Metaksas da bunu muvaf~k bulundu~unu ve icraya
haz~r oldu~unu söylemesi üzerine Rcisicumhur:
—Ancak, Balkan Pakt~ , Balkan hududlarm~ n mütekabil emniyetini temin ve mevcud istatükonun muhafazas~n~~deruhde etti~i ve
bu ise Bulgar meselesini halle kâfi gelece~i cihetle aram~zda ayr~ca
bir de antant kordiyal'in devam~~ art~ k pek lüzum ve mevzu kalmayaca~~~fikrin& bir itiraz varid olmas~~ ihtimali de bulunabilir.
Fakat bence, Balkan Pakt~~için Bulgar Meselesinin yegâne "base"
telakki edilmesi zay~f bir ~ey olaca~~~gibi Türk - Yunan antant kordiyali için de sadece böyle bir meselenin yegane "base" kabul olunmas~~zaif bir ~ eydir. Binaenaleyh bu itibarla antant kordiyal de
kendine aid bir hususi mahiyeti haiz olmaktad~ r. Onun Balkan Pakt'~ndan ba~ka bir ~ ümulü daha olmak gerektir. Bizimle Sizin Anadolu
sahillerile adalar aras~ nda bir de deniz hududumuz vard~r... Balkan
antant~n~ n müdafaa dairesi buna ~amil bulunmamakla bu hududun
müdafaas~~ do~rudan do~ruya ikimize teallûk eden ayr~~bir mevzu
te~ kil eder. Buna nazaran, Türk - Yunan anla~mas~n~ n mahiyeti en
geni~~sahada birlikde yürümek olmal~d~r. Ve böyle olmas~ nda mutab~k~m. Su halde aram~ zda mevcud antant kordiyali zâten esas~nda
derpi~~edildi~i veçhile deniz hududlar~ na, yani umurni mahiyette
birle~meye te~mil edecek bir ~ ekilde ifade ederek takviye etmelidir.
Bu deniz hududlar~m~z~n mü~ terek müdafaas~ na dair mütalean~z~~
dinlemek isterim.
General Metaksas:
—Bu esasda birlikte yürüme~e, meseleyi Erkân~ harbiyemizde
tedkik ettirme~e ve mütalea etme~e haz~r~m.
Reisicumhur :
Ben, müsaadenizle bu müdafaay~~iki safhaya ay~ rarak mütalea
edeyim. Birinci saf ha ~udur: Nyon Konferans~nda, o konferansa
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i~ tirak edenlerin kabul ve imza ettikleri esaslar dairesinde sahillerimizin muhafazas~n~~deruhde ettik ve sahillerimize yak~ n denizlerde
patruy vazifesini görecek iki devletin harb gemilerinin, sahillerimizde
istifade edebilecekleri baz~~limanlar~~gösterdik. Meselâ biz, Çe~me
Liman~n' ~ngiliz gemilerine aç~ k bulundurmaktay~z. Bildi~iniz üzre
Italya bu konferansa i~ tirak etmedi. Ve fakat bilâhara i~tirak edebilmesi için baz~~~artlar dermeyan etti. Bu ~artlar cümlesinden olmak
üzere de kendisi de Akdeniz kontrolünde di~er iki büyük Devletle
ayn~~ ~ erait içinde mevki almak istedi. Bu esas dairesinde Paris'deki
eksperler ona bir kontrol hatt~, tayin ettiler; zannederim 13 veya
14 rakamh hat. Bu hat, bilhassa size ve k~smen de bize temas etmektedir. Bu karar~, alakadar iki devlet, önceden bizim mütaleam~z~~
almaks~z~ n bize adeta bir teblig suretinde bildirdiler. Gerçi Siz de,
biz de Ingilizlerle dostuz. Bu dostluk, imza edilmi~~kâ~~tlar üzerinde
tesbit olunmu~~de~ilse de ~ifahen ve fiiliyatta mevcuddur, ve hergün
daha takviyet bulmas~~da mümkündür. Bu böyle iken, bize evvelce
verilmi~~vaidlere ra~men, zaruret kar~~s~nda, mütaleam~z sorulmaks~z~n hareket edebilmi~tir. Böyle bir hatt~n varl~~~~bizden baz~~limanlar~m~zda Italyan gemileri için de yer gösterilmesinin istenilebilme
ihtimalini dü~ündürtmü~tür. Bittabi böyle bir karara biz ve siz itiraz
ettik, bunu kabul edemeyiz, bu vak~adan bizim ç~kard~~~= mana
~udur: Büyük Devletler, menfaatleri ikt~zas~~ve zaruretler ilcasile
ciddi surette bizlere dost olmalar~ na ve dost kalmak istemelerine
ra~men, kendileri için daha büyük ve daha yak~ n gördükleri ba~ka
menfaatler önünde bizleri de kendi emellerine alet edebilecek zihniyette olabilirler. Onun için biz de hukukumuzu ve hükümranl~~~m~z~~kendi topraklar~m~za bizzat kendi karar~m~zla tayin ve müdafaa
etmek azminde oldu~umuzu, bu hakk~m~z~n her hangi bir kimse
taraf~ndan kullan~lmas~~salâhiyetini, kimseye b~rakm~yaca~~m~z~,
binaenaleyh bizim riza ve muvafakatimiz taallûk etmeden hiç kimsenin nam~m~za söz söylemek ve hareket etmek salâhiyetini hâiz olmad~~~n~~bu vesile ile bütün alâkalara ~imdiden anlatmak istedik. Mesela:
yar~n herhangi bir müsellâh bir hareket ba~lasa ve bu da bizi bitarafl~~~m~zdan ç~karma~a sevkedici mahiyete olsa, o zaman bizim yapaca~~m~z ~ey hemen dostluk hat~r~~için bir teklife veya bir karara
iltihak etmek midir? Bittabi, menfaatlerimizi ve hesablarun~z~~derpi~~
ederek ona göre biz de kendi ~artlar~m~z~~dermeyan etmek ve vaki
olan teklif mukabilinde isteklerimizi kâ~~d üzerinde tesbit ettirmek,
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bizden istenilen yard~ ma ve fedakarl~~ a mukabil biz de istedi~imiz
yard~mlar~~onlarla müsavi ~erait dairesinde müzakere etmek salâhiyetini ve bizzat karar vermek kabiliyet ve kuvvetini daima kendimizde muhafaza etmeliyiz. Yani, en asgari bitarafh~~m~z~~icab~nda
silahla müdafaa etmeliyiz. Birinci safha budur.
General Metaksas, Reisicumhur'un yüksek mülahazalar~na i~tirak
etti:

karar ver—Biz bitarafl~~~ m~z~~müdafaaya mü~kil de olsa
mi~iz. Esasen, ~ ngiltere ile bizim de muharrer hiçbir ittifak muahedemiz olmamakla beraber eskiden beri an'anevi yak~n dostlu~umuz
vard~ r. Gerçi biz Italyan~ n bizi tehdid etmesinden çekiniriz. Fakat
böyle bir hal vukuunda ~ngiltere de Italyan~ n bizim bitarafl~~~m~z~~
ihlal etmesine müsaade etmez ve edemez. Zira öyle bir müsaade
onun yüksek menfaatleri aleyhine olur. Ingiltere, Habe~istan'da
yap~lmas~ na müsaid davrand~~~~hareketle i~ledi~i hatay~~ bir daha
tekrarlayamaz" dedi.
Reisicumhur :
—Dü~ündü~üm safhalar~n ikincisine geçiyorum. Sizin sahillerinize ve limanlar~n~za böyle bir taarruz olm~yaca~~m kabul edelim.
Fakat böyle bir ihlal hal:lisesi bizim sahillerimize vaki olabilir.
General Metaksas:
—~ ngiltere bizim bitarafl~~~m~z~ n ihlal edilmesi için vermiyece~i
müsaadeyi, ayn~~mülâhazalar ve menfaatler çerçevesi içinde sizin
sahilleriniz hakk~ nda de tecviz etmez.
Reisicumhur :
—~ ngiltere Size dokunulmas~ na müsaade etmez diyorsunuz.
Peki. Fakat bize dokunulmas~ na müsaid olmay~~ dü~ ünebilir.
General Metaksas:
—Bu, nas~l olabilir?
Reisicumhur :
—Büyük bir dü~ man ordusunu bizimle i~gal etmek ve böyle bir
~ey dolay~sile hem vakit hem de harekat~ nda daha serbestlik kazanmak
için böyle bir müsamahada bulunabilir, yani bir dü~ man ordusunun
bizim sahillerimize ç~kmas~ n~~müsamaha ile görebilir. Habe~istana
yapt~~~~ba~ ka türlü mü idi?
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General Metaksas:
—Farz~~muhal, ~ngiltere böyle bir ~eyi dü~ ünse ve buna müsamaha etse bile kar~~s~ ndaki ordunun, Türk sahillerine kendini, hesabsiz atmas~~ve muhakkak bir muvaffak~yetsizlikle y~ pranmas~~ihtimali
olabilir mi? Öyle bir ordu Anadolu'nun Habe~istan olmad~~~n~~
anlam~ yacak kadar fahi~~bir hata irtikâb edebilir mi? Ordunuzun
yüksek kabiliyeti, teknik k~ ymeti ki Trakya manevralar~nda kendini
bir kat daha göstermi~ tir, bu gibi bir ihtimali tamamen nez'edecek
üstünlüktedir. Böyle bir avantür yap~lmas~ na imkân yoktur.
Reisicumhur:
—Biz böyle bir ihtimal bulunabilece~i ~~kk~m dahi itibarda
tuttuk. Tedbirlerimizi ona göre alm~~~bulunuyoruz. Son Ege manevralar~ mn mevzuu bu idi. Ordumuz, Anadolu topraklar~na giren ve
oralarda içerlere do~ru epey ilerlemi~~bulunan faik kuvvette bir
dü~man~~sadece durdurmakla kalmam~~, onu, geldi~i sahillere tekrar
dönemiyecek bir hale de koymu~tur. ~~te izah etti~im bu ikinci safha
da böyle bir hal vukuunda ne suretle te~riki mesai edebilece~imizin
tedkiki olur.
General Metaksas:
—Türkiye'ye böyle bir taarruz vaki oldu~u takdirde Yunanistan'~ n ilk yapaca~~~~ ey, asgarisi, her ne bahasma olsa bitarafl~~~m~z~~
silahla müdafaaya kati karar~m~z vard~ r. Daha ileri biribirimize
daha ne yard~ mda bulunabilece~imizi tedkik etmeliyiz. ~ki memleket
birdir ve menfaatlar~m~z ayn~d~r.
Reisicumhur:
—Esaslarda hemfikir oldu~umuzu mü~ahede ediyorum. Bu takdirde, ~ imdi, mümkün olandan ba~ lamak üzere Celal Bayar'la ve
Dr. Aras'la görü~ ürsünüz. Antant Kordiyale ona göre ifadeler konabilir. Böylece onun Balkan Pakt'~ndan ayr~~olan hususiyeti tamamen
tebarüz ettirilmi~~olur ve bu yeni ~ ekil, temdidi müddetile birlikte
ilan edilir. Bu ila= asgari faidesi, bütün dünyada moral bir tesiri
haiz olacak olmas~d~ r. Bunu yapmakta faide mülâhaza olunabilir.
General Metaksas Reisicumhurun bu mülahazalarma i~tirak
etti~ini ve bu viçhe dahilinde icab eden mesaiye hemen ba~lamaya
haz~r oldu~unu beyan etti.
Reisicumhur, buyurdu ki:
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—Münasebet gelmi~ken ~u noktay~~Size söylemek istiyorum.
Celâl Bayar'la çal~~man~z, ~imdiye kadar Ismet Inönü ile olan çal~~man~zdan hiç farkl~~olacak de~ildir. Celâl Bayar ve Ismet Inönü,
Ismet Inönü ve Celâl Bayar birdir. Yani bütün ink~lâb arkada~lar~~
aras~nda samimi te~ riki mesai bizde âdettir ve tabiidir. Bizim takib
etti~imiz sistemde ~ahs~n de~i~mesi i~in de~i~mesi demek de~ildir.
Harici ve dahili politikam~z~n esaslar~~zaten çok önceden tesbit edilmi~~ve çizilmi~~bir programa tabidir. Vazife ba~~ na gelen her arkada~~
ayn~~programa devam eder. Ismet Inönü yorgunluk hissetmi~ti,
benden bir buçuk ay istirahat müsaadesi istedi. Ben bu müsaadeyi
kendisine verdim. Daha uzun bir müddet dinlenmeye ihtiyac~~oldu~u
için birkaç güne kadar istifa edecektir. Yerine Celâl Bayar asaleten
gelerek ayn~~program ve ayn~~esaslar dahilinde vazifeye devam edecektir. Bizim sistemimiz zaman zaman ink~lâb arkada~lar~m~z~n biribirlerini ramplase etmelerine müsaiddir. Bu de~i~meler, kabine
buhran~, noktai nazar ihtilâfi gibi manalarda al~nmamal~d~r.
General Metaksas:
—Excellence, bütün Yunanl~lar bir Atatürk tan~r; ~ef odur,
program~~o çizer, veçheleri o tayin eder. Biz böyle biliriz. Bizde de
bugünkü sistem budur. ~efim olan Kral~m~n bana itimad~~vard~r.
Aram~zdaki collaboration tam ve derindir. Ondan ald~~~m kuvvet
ve direktifle Yunanistan~ n tealisine, ordusunun hem vatana ve hem
müttefiklerine lâyik olacak bir derecede tekemmül ettirilmesine çal~~~ yorum. Hüldunetimin samimi mesaisi neticesinde dahili sükünet
ve emniyet de takarrür etmi~ tir; muhalefet bugün hemen hiçbir
k~ymeti kalmam~~t~r. Bir buçuk senede Yunanistan'da bu yoldaki
mesaimizden ald~~~m~z semereleri, Elçiniz de yak~ ndan görmekte ve
bilmektedir ve kendisi buradad~r, anlats~n...
Reisicumhur:
—Hakimane tedbirleri, vak~fane mesaisi ile muhterem bir ~ef
olmakta bulundu~unu göstermi~~olan Majeste Kralin~z~n Size itimad~~
oldu~unu bizzat a~z~n~zdan i~ itmekle de memnun oldum. Ciddi
gayretinizle Hükümetinizin birçok mü~ külü halletmi~~oldu~unu biliyorum. Bu mesaimizin, dost ve müttefik Memlekete ve Millete daima
refah ve saadet temin etmesini temenni ederim." buyurdu.
General Metaksas, bir büyük ~efin iradesinin en yüksek manay~~
haiz oldu~unu Ankara'y~, ve onu kuran Büyük Atatürk'ü görmekle
Binden C. XLV, 13
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büsbütün daha derin bir surette anlad~~~n~~söyliyerek, pek k~sa bir
zamanda vücude getirilmi~~olan bu ~ehri, kendisini hayrete dü~ürmü~~
olan harikulâde bir sembol olarak tavsif etti~ini bildirdi, ve bu ~ehri
k~saca görmü~~olman~n bile bugünkü Türkiyede di~er her sahada da
nas~l büyük bir gayret ve hamle ile çal~~~ld~~~~hakk~nda bir fikir
verdi~ini ilâve etdi.
Reisicumhur, ihtiyaç kar~~s~nda, filhakika k~sa bir zamanda,
oturulacak bir ~ehir haline konulmas~na çal~~~lm~~~olan Ankara'y~~
filhakika, pek çok kimsenin be~endi~ini ifade etmekte oldu~unu,
azçok rahatca oturulabilir bir ~ehir haline konmu~~olan Ankara'n~n,
daha birçok mesai sarf~n~~istilzam etti~ini, ve bunlar~n, bir usul ve
program dairesinde peyderpey yap~lmakta oldu~unu söyledikten
sonra:
—Excellence Ankara ad~n~n nereden geldi~ini bilir misiniz? Arzu
ederseniz bunu bir haritadan takib edelim; daha iyi olur zannederim"
dedi.
Ve, salonda haz~r bulunanlar~~ortadaki uzun masan~n ba~~na
davet, ve a~a~~da intizarda bulunan Yunan Heyetinin huzuruna
ç~kar~lmas~na müsaade buyurdu.
Mösyö Papadakis,
Mösyö Romanos,
Mösyö
Kustas, Ba~vekilin yaveri Binba~~~Mösyö Nobilis'dan mürekkeb olan
bu Heyet ki — sivilleri caket atay ve zabiti büyük Üniforma giymi~ti
— Ba~vekil Mösyö Metaksas vedaatile Reisicumhura takdim edildi.
Reisicumhur bunlardan herbirinin elini s~kmak suretile izhar
buyurdu~u iltifattan sonra onlara da, masa ba~~nda oturmalar~na
ltitfen müsaade etti ve dedi ki:
—Biz, siyasal konu~mam~z~~ bitirdik; ~imdi de biraz tarihten
bahsedece~iz. Mevzuumuz Ankara'n~n ad~d~r. Bu Ankara ad~n~n
nereden geldi~ini bilir misiniz?
Ve bilhassa eskiden Ankara'da Yunan Elçili~i kâtibi olarak
bulunmu~~olan Mösyö Papadakis'e iltifatla:
—Siz ki evvelce de Ankara'da bulunmu~tunuz ; bu ad~n nereden
geldi~ini bilir misiniz? sualini irad buyurdular ve Mösyö Metaksas'a
teveccühle:
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—I~te Excellence, buradan geliyor diye Handatlas'daki Asya
haritas~~üzerinde Baykal Gölü civar~nda bulunan Ankara ad~n~~
gösterdiler.
Ve bu ismin oradan buraya getirilmi~~olmas~~ihtimalinin pek
kuvvetli bulundu~unu söylediler ve bu mülahazatlar~n~~tarihten,
akmlara ve göçlere tekabül eden zamanlarda gene Ortaasyadaki
Seyhun ve Ceyhun Nehirleri adlar~n~n Adana havalisine Seyhan ve
Ceyhan halinde nakledilmi~~olmas~~misalile teyid ettiler. Bu gibi
misallerin Amerikada da, Afrikada da bulundu~unu ilave ettiler.
Bu ~ehre Ankara ad~~verilmesinin k~demi hakk~nda tenevvür
etmek isteyen Mösyö Papadakis'e Reisicumhur:
—Kat'iyetle tesbit edilemiyecek olan bu tarihin Etilerden de
çok daha evvel, kablettarih zamanlarda getirilmi~~olmas~~ihtimali
bulundu~unu ve mesela onbin, onbe~bin sene önce denebilece~i cevab~n~~verdiler. Ve ilk bak~~ta hayali, mübalagal~~gibi görülebilecek
olan bu tarih rakamlar~n' izam edilmi~~zannetmemek laz~mgeldi~ini,
mesela bu cümleden olmak üzere geçen gün Ingilterede bir hafriyat
neticesinde meydana ç~kar~lm~~~olan e~yay~~gördü~ünü ve bu e~yada
yirmi be~~— otuzbin senelik bir eskilik tesbit edilmi~~oldu~unu bildi~ini; bu e~yanin kendilerini de~il, bir Ingiliz revüsünde resimlerini
gördü~ünü ve alâkadar alimin ayn~~nüshadaki ilmi makalesinden
Moug ad~ndaki
bu malümat~~edindi~ini; Prof.
n
bundan
ellibin
sene
önceki medeni5 ciltlik kitab~nda Amerika'n~
yetinden deliller, resimler ve vesikalar göstererek bahsetti~ini izah
buyurdu.
I~te Ankara'n~n da böyle çok eski zamanda Ortaasyadan gelme
bir isme malik oldu~u tahminini serdettirecek vesikan~n bu harita
üzerindeki bugün hala canl~~adda bulundu~unu ilave etti.
Audience'~n ikinci k~sm~~da burada bitti.
Reisicumhur Yunan Ba~ vekilinin ve Yunan Heyetinin huzurundan ayr~lmas~ na müsaade buyurdular. Veda esnas~nda Ba~vekil
General Metaksas'a iltifatlarm~~ve Majeste Kral Jorj II.ye selam ve
muhabbetlerinin iletilmesi arzusunu tekrar buyurdular.
Saat onyedi'de ba~lam~~~olan audience saat ondokuz otuzda
nihayete erdi.
* * *

196

B~LAL N. ~IM~IR

Bu audience'dan sonra Yunan Ba~vekili General Metaksas'a
Reisicumhur'un kendi imzas~n~~ve Yunan Ba~vekilinin J. M. misyahni havi bulunub 19. ~~o .1937 tarihini ta~~yan bir alt~n tabaka ile
gümü~~bir çerçeve içinde Atatürk imzal~~foto~rafileri Reisicumhur
taraf~ndan ihda buyruldu. Madame Metaksas'a da, ipekli bir Hereke
Seccadesi hediyye edildi.
D. B. A. - Hususi Kalem 1937.
BELGE NO.

5

KEMAL ATATÜRK - JORJ TATARESKU GÖRÜ~MESI

Ankara, 28 Birincite~rin 1937
Hariciye Vekâletine
Türkiye Cumhur Reisi Atatürk Romanya Ba~vekili Bay Jorj
Tataresku'yu 1937 y~l~~birincite~rininin 28'nci per~embe günü saat
be~~buçukda kabul etmi~lerdi. Devlet Reisimizle Romanya Ba~vekili
aras~nda geçen mülâkat~~ Zat~~Devletleri taraf~ndan ald~~~m emir
üzerine tesbit ediyorum:
Romanya Ba~vekili* — Yeni Türkiye'nin banisini ~ahsen tan~mak
senelerden beri ta~~d~~~ m bir emeldi. Bugün bu emelimin tahakkuk
etti~ini görmekle mesudum. Ekselans~n~za Kral~m Ikinci Karol'un
dostluk selâmlar~ m, Rumen milletinin ve Hükûmetimin tazimlerini
bildirmekle ~erefyab~m.
Cumhur Reisimiz. — Sizi Hükümet merkezimizde ve kendi aram~zda görmekle pek ziyade memnunum. Majeste Kral Karol'un,
Rumen millet ve Hükümetinin selâmlar~ndan ayr~ca mütehassis oldum.
Romanya Ba~vekili. — Ankara'y~~ziyaretim bende silinemez bir
hat~ra b~rakacakt~r. Türkiye topraklar~na ayak basd~~~mdan beri her
ad~mda büyük eserinizle kar~~~kar~~ya bulundum. Hususile Ankara
~ayaru hayret bir eserdir. Sarfedilen gayretlerin az zamanda vücude
getirdi~i urnran ~a~~lacak bir derecededir.
Cumhur Reisimiz. — Her ~eyi kurmak, her ~eyi yeniden yapmak
lâz~mgeldi. Bu yolda ~srar ile çal~~~yoruz. Sarfedilen gayretlerin,
üzerinizde has~l etti~i tesire dair söyledikleriniz beni mütehassis etti.
* Kelimelerin altlar~n~~biz çizdik. (B. N. ~.)
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Romanya Ba~vekili. — Nezdinizde bulunmak ~erefini haiz oldu~um bu dakikalarda dört seneden beri iktidar mevkiinde bulunan
Hükümetimizin müttefik ve dost Devleti alâkadar eden i~leri hakk~nda k~saca malûmat arzetmek isterim. Hükûmetimin i~~ba~~na
geçdi~i dakikadan itibaren en fazla ehemmiyet verdi~i ~ey ordumuzun
takviyesi olmu~tur. Romanya askerli~inde ne gibi noksanlar varsa
birer birer ikmal etme~e ciddi bir surette ihtimam ettik. Techizat~m~z~~art~k bize endi~e duyurm~yacak bir raddeye getirdik. Her nevi
silahlar~m~z yenilenmi~tir. Askerin talimü terbiyesine pek ziyade
dikkat olundu. Son manevralarda Romanya ordusu yepyeni bir
manzara göstermi~dir. Bunlar~~zikrettikten sonra müttefiklerimizin
s~ras~~geldi~i vakit Romanya kuvvetlerine güvenebileceklerini söyleme~e cesaret ediyorum. Bir tarafta Balkan Itilaf~, di~er tarafta Küçük
itilaf ~imalden cenube do~ru uzanm~~~öyle mühim bir müdafaa
kuvveti te~kil ediyor ki bunu herkes hesaba katma~a mecburdur.
Hükûmetim her iki Itiraf-1 her vesile ile takviye ve tebarüz ettirme~i
kendisine çok mühim bir vazife bilmi~dir. Bu Itilaflar sayesindedir
ki bizim do~rudan do~ruya alâkadar etmiyen Beynelmilel meselelerde temamen müstakil bir politika takibine imkân bulduk ve büyük
Devletlerin hesab~na s~rf onlar~n menfaatleri için bir tak~m maceralara sürüklenmek ihtimalini de ortadan kald~rd~k.
Cumhur Reisimiz. — Balkan itilaf~~tehlikesiz bir itilâfd~r. Küçük
itilaf~~ ayn~~vaziyette görmüyorum. Bir ittifak~n k~ymeti bize temin
etti~i menfaatlerle üzerimize çekece~i tehlikelerin mukayesesine göre
tayin olunur. Baz~~itilâflar vard~r tehlikeleri menfaatleri kadar çoktur.
Bu sözümle Çekoslovakya ile Romanya aras~nda mevcud olan dostluk
aleyhine bir telkinde bulunmak istedi~imi dü~ünmemelerini bilhassa
reca ederim. Mütalealar~m~~çok umurni bir mülâhaza ile söylüyorum.
Romanya Ba~vekili. — Küçük Itilaf yaln~z Macaristan'~~istihdaf
eden bir akiddir. Çekoslovakya'y~~Almanya'ya kar~~~müdafaa için
hiç bir teahhüdümüz yokdur. Yaln~z kanaatim odur ki Almanya'n~n
Çekoslovakya üzerine vaki olacak bir hücumu Fransa ile ve Rusya
ile bu memleket aras~nda mevcud ahidnameler neticesi mücadeleyi
derhal büyültür ve bunu umumi bir harb haline koyabilir. Çekoslovakya'y~~ üzerine garbden gelecek bir tehlikeye kar~~~s~yanet etme~i
deruhde etmemi~~olmakla beraber öyle bir vaziyetin tehaddüsünde
bizim de Çekoslovakya'n~n kurtulmas~nda menfaattar olan milletlerle beraber harbe girmemiz variddir.
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Cumhur Reisimiz. — Fransa'n~n ~ngiltere yan~nda olmaks~z~n,
Çekoslovakya'y~~kurtarmak için harbe at~laca~~~kolay kolay kesdinlemez. Rusya'n~n içinde bulundu~u ~imdiki ~artlar dahilinde,
Avrupa'da bir harbe yaln~z at~laca~~n~~dü~ ünmek, bu da teemmüle
de~er bir ~eydir. Bunun için evvelce söyledi~im üzere bir tarafdan
milletleraras~~dostluklar~ n alâkadarlara temin etti~i menfaatleri ve
getirebilece~i neticeleri daima gözönünde tutmak ne kadar faideli
ise küçük Devletlerin büyük Devletlerle ittifak~nda mevcud olan
ba~ ka bir nevi tehlikeyi de unutmamak icab eder. Kavi ile zebunun
ittifak~, harici ~ekli ne olursa olsun, kuvvetsizin kuvvetliye tebaiyet
etmesi, onun emri alt~ na girmesi gibi bir hadisedir. Bunun için Hükûmetim harici politikas~nda mutlak bir istiklâl endi~esi güderek kendisinden çok daha kavi olanlarla bir ittifak siyasetine iltifat etmemi~dir.
Romanya Ba~vekili — Ekselans Cumhur Reisinin fikirleri Romanya Kral~~ve Hükümetinin fikirlerile tam mutabakat halindedir.
Ayn~~ dü~ünce ile baz~~büyük Devletler taraf~ ndan onlarla ittifak
lehine vak~~telkinata itibar etmedik. ~imdiye kadar teati etti~imiz
fikirlerde son devrin en büyük adam~~diye tan~d~~~ m Türkiye Cumhur
Reisile Hükümetimin fikirlerinde tam bir ahenk ve benzerlik mevcud
oldu~unu görmekle bahtiyar~m. Bu ziyaretim umar~m ki memleketlerimiz aras~nda ticari sahada mevcud olan baz~~mü~küllerin tamamen halline yard~ m edecektir. Ticari meseleleri yaln~z ticaret bak~m~ndan de~il, iki Devlet aras~nda mevcud olan dostlu~~m yüksek
siyasi menfaatleri noktainazar~ndan mütalea edecek ve mevcud mü~külâta bu görü~le bir hal sureti ar~yaca~~z. Çok ümid ederim ki Hükümetimizin arzusu ve görü~ü ayn~~merkezde oldu~u için anla~mam~z
uzun müzakerelere muhtac olm~yacakt~r.
Cumhur Reisimiz. — Bu mütalealar~n~z~~tasvib ediyorum. Ticari
münasebetler milletlerin siyaseti üzerinde çok müessirdir. Memleketlerimiz aras~nda mübadele i~lerinde mevcud olan mü~küllerden
haberdar~m. Bunlar~ n devam etmesini arzu etmem. Temenni ederim
ki Hükümeti,mle bu zeminde vaki olacak konu~malar~n~z Türkiye ve
Romanya'n~ n dostluk ve ittifakmda mündemic yüksek siyasi menfaatlerin icablarma göre bir sureti halle vas~l olsun.
Romanya Ba~vekili. — Bu yolda çal~~aca~~z ve muvaffak olaca~~m~zdan pek ümidvar~m.
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Cumhur Reisimiz. — Dost ve müttefik Hükümet Reisinin memleketimizden iyi hat~ralarla ayr~lmas~n~~temenni ederim. Do~rudan
do~ruya görü~mek memleketleri alâkadar eden meselelerin hallinde
en müessir çaredir. Sizi ba~ka defalarda aram~zda görme~i pek
ziyade arzu ederim. Benden de Majeste Kral~n~za dostluk selâmlar~~
götürmenizi reca ederim.
Bükre~~Elçisi
(~mza) Suphi Tanr~över
D. B. A. - Hususi Kalem 1937.
BELGE NO. 6

KEMAL ATATÜRK'ÜN FRANSA'NIN ANKARA
BÜYÜKELÇ~S~~HENRI PONSOT ~LE GÖRÜ~MES~~
Ankara, ~~o . XII . 936
—"Türklerle Frans~zlar aras~nda çok eski bir dostluk vard~r.
Bunun muhafazas~~ve kuvvetlenmesi lâz~md~r. Bunun aksini dü~ünmek
bile caiz olmaz. Bu dostluk katiyen bozulmamal~d~r. Frans~z ordusu
da çok k~ymetli ve Avrupada e~i bulunmaz bir ordudur. Türk ordusu
da tamamiyle ayn~~evsaftad~r. Bu iki ordu da birbirleriyle dost
olmal~d~r.
Frans~zlar~n Sancak havalisine ve bilhassa hududa asker getirdiklerini hükûmetimden haber ald~m. Hükûmetim mukabil tedbirler
al~nmas~~fikrini izhar etti ise de ben kabul etmedim. Frans~z askeri
kuvvetleri Halepten gelmi~tir. Bu her halde mahalli emniyeti alakadar eden bir tedbirdir. Bu tedbirlerin bizim aleyhimizde oldu~unu
zannetmiyorum. Ve yine zannetmem ki Frans~z hükümetinin hat~r~ndan da böyle bir ~ey geçmi~~olsun. Ben mukabil tedbirleri menettim. Ve hatta normal say~lacak harekâttan bile vaz geçilmesini
tavsiye ettim. Ve bu gece de ayn~~emirleri tekrar edece~im. Ben bu
meseleden art~k bahsetmiyece~im, ve Cenevre'ye giden Murahhas
Heyetimiz de, hudud tedbirlerinden bahsetmemesi için talimat
alm~~t~r.
Ben Sancak meselesinin, her iki taraf~n vaziyetini kurtaracak
bir ~ekilde hallini istiyorum. ilhak talep etmiyorum. Türkiye ve
Fransan~n mü~terek kontrolunda olur. Hatta, ordusu da bulunmas~n.
Jandarma ve polis te~kilat~~kâfi gelebilir.
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Vaziyeti iyice bildi~iniz ve Suriyede de bulunmu~~oldu~unuzdan sizin, Bay Büyük Elçi, bizzat Parise gitmeniz ve hüldunetinizi
tenvir etmeniz laz~md~r. Frans~z Hariciye Müste~ar~~tecrübesizdir.
Bu i~i beceremez. Onun nisbeten genç oldu~unu söylüyorsunuz,
fakat Türk - Frans~z dostlu~u genç de~ildir ve binaenaleyh tecrübesiz
ellere b~rak~lmamal~d~r."
Buna Frans~z Sefiri ~u cevab~~verdi:
—"Vaziyet tebellür etmeden Parise gitmekten ise telgrafla i~in
mahiyetini bildirmek bence daha iyidir. Çünkü Pariste ancak bir iki
ki~i ile görü~ebilirim. Fakat telgraflar~m bir çok alakadar ~ahsiyetler
taraf~ndan okunur. Di~er taraftan da Frans~z hükümeti, Türk hükümeti ile bu vaziyette temas~n~~idame etmek istiyor. Fakat yak~nda
Parise gidece~im ve i~in mahiyetini ve bilhassa sizden dinledi~im
sözleri hükûmetime nakledece~im. Meselenin Cemiyeti Akvamda
görü~ülmesi, i~in ancak bir devresi say~l~r. Bundan dolay~~Dr. Aras
ve Numan, Menemencio~lu'nun, Parise giderek Frans~z hükümeti ile
temasa girmeleri çok iyi olur." Atatürk, Sefirin, derhal gitmesinde
tekrar ~srar etmi~tir.
Görü~ürken müteaddit defalar: "Bütün bunlar benim ~ahsi
dü~üncelerimdir." demi~~ve ~u ~ekilde sözlerine devam etmi~tir:
—"Bu mesele, dostlu~umuzu koruyacak ve kuvvetlendirecek
~ekilde halledilmelidir. Ümid ederim ki Cenevrede Frans~z murahhaslar~~(ne istiyorsunuz, sizin böyle bir hakk~n~z oldu~unu biz tan~m~yoruz) gibi sözler söylemezler. Zira bu, iyi neticeler veremez, ve
i~in bu takdirde, ne olaca~~n~da bilemem."
Sefirde, mümkün oldu~u kadar kaçmak ve meseleyi kapatmak
istiyen bir adam~n hali yoktu. Bilakis dikkatle dinliyen bir adam~n
vaziyeti vard~. Atatürk'ün "anlad~n~z m~ ?" sualine cevaben:
—"Çok iyi anl~yorum. Sözleriniz fort ve aç~kt~r" dedi.
Di~er bir vesile ile de, Sefir ~unlar~~söyledi:
—"Bu sabah, Suriyeden, Martel'in mesai arkada~lar~ndan bir
zat geldi. Yar~n ak~am hareket edecektir. Ona, Martel'e bildirilmek
üzere vaziyetin buradaki akislerini iyice anlatt~m."
Atatürk buna mukabele olarak:
—"Aram~zdaki dostluk elbet devam edecektir. Fakat Frans~z
hükümeti dikkatle hareket etmelidir." cevab~n~~ verdi.
***
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Dr. ~aht~n ziyareti ve umumiyetle Almanlar hakk~ nda sözler:
—"Dr. ~aht, iktisadi meselelerin müzakeresi için gelmi~~oldu~undan tabii muhatab~~Iktisat Vekilimiz olabilirdi. Bana Hitlerin
resmini getirdi. Bu resmin alt~ nda hararetli yaz~lar vard~.
Fakat biz, sizinle bu masada büyük bir samimiyetle görü~ürüz.
Benim maiyetimde Alman kumandanlar~~da bulunmu~~oldu~undan onlar~~iyi bilirim. Fazla bir fevkaladelikleri yoktur. O zamanlar, ~imdiki tecrübem olsayd~ , kumanda vaziyetlerinin Almanlara
verilmesine mani olurdum. Liman Von Sanders'den ordular~n umum
kumandanl~~~n~~nas~l devir ve teslim ald~~~m~~anlatay~m. Ben, onun
yerine, masaya oturdu~um zaman o, a'~l~yordu. Ben ona (bu sizin
kabahat~n~z de~ildir, burada a~lamaym~z, isterseniz Almanyada
a~layabilirsiniz) dedim."
* * *

Atatürk sofrada haz~ r bulunan Frans~z Ata~emiliterine iltifat
etmi~lerdir:
—"Ben de ata~emiliterlik etmi~~oldu~umdan vaziyetinizi bilirim.
~~inizi kolayla~t~ rmak için isterseniz umum erkârnharbiye reisine
talimat verebilirim. Tabii, Frans~z hükümeti de, bizim oradaki ata~emiliterimize ayn~~suretle muamele eder.
Ben Sofyada iken oradaki Frans~z askeri ata~esi iyi dostumdu.
Beraberce birçok mühim ve verimli i~ler gördük. Umumi harp ba~lam~~~idi. Osmanl~~Imparatorlu~u henüz muharip de~ildi. Frans~z
arkada~~m, Almanlar~ n ilerlemesinden meyus görünüyord,u. Ben
Frans~zlar~n kazanaca~~n~~ona anlatt~ m ve nikbin olmas~na yard~m
ettim."
* * *

Franklin Bouillon hakk~ ndaki sözler:
—"Franklin Bouillon dostumdur. Onunla Ankara mukavelesini
akdederken ben bir ~art ko~mu~tum. O da, Türk - Frans~ z dostlu~unun devam~~ idi. Bu ~art elan bakidir.
Aram~zda muhabere oldu~u zaman birbirimize "dostum" diye
hitap ederiz. Kendisini görürseniz selamlar~m~~söylemenizi rica
ederim."

202

BILAL N. ~51R

Sefirin cevab~ :
—"Ben Franklin Bouillon ile Amerikada tan~~t~m ve dost olduk.
Dostlu~umuz o zamandanberi devam eder. ~imdi Fransa Erkan~harbiye reisi olan general Gamlen de o zaman orta rütbeli bir zabit
idi. Onunla da dost olduk ve iki sene beraber çal~~t~k. Gamlen, en
iyi dostlar~mdan birisidir. Görüyorsunuz ki, Ekselans, benim ordu
müntesibini ile dostlu~um vard~r."
D. B. A. - H~lausi Kalem 1936.
BELGE No. 7
ATATÜRK'ÜN ANKARA'DA BULUNAN SUR~YE BA~VEK~ L~~
CEM~ L MARDAM VE AD~ L ARSLAN ~ LE GÖRÜ~MELER ~~
21-22 Birincikânun 1937.

Cilkünün Nutku :
Bayanlar, Baylar;

Bu gece, bu anda, bu sofrada bulunuyorum. Ne güzel tesadüf.
Bizim, Türklerin, çok sevdi~i bir milletin Ba~vekili ve yüksek bir
adam~, bu sofrada haz~r bulunuyorlar. Bunu aramadan ve dü~ünmeden, güzel bir tesadüf olarak kar~~la~m~~~bulunuyoruz. Bundan
dolay~~memnuniyetimi beyan ederim. isterim ki bundan sonra da
birbirini çok sevmi~~olan iki millet mümessilleri, daima yanyana
bulunsunlar, ve kendilerinin ve mensub olduklar~~milletlerin birbirine ba~l~l~klar~n~ , muhabbetlerini söylesinler. Çünki, bu iki millet
aras~ndaki ba~l~l~k, çözülemiyecek kadar çok dü~üm halindedir.
Teklif ederim bütün arkada~lara: bu arkada~l~k ve karde~lik birlik
dü~ümü için içsinler, ben de, arkada~lar içerken, elimi bütün arkada~lar üzerine, masumiyet ve temizlik ve karde~lik alameti olmak üzere
kald~r~yorum.
Cemil Mardam :
Ekselans Cumhur Ba~kan~na, Türkiyede gördü~üm hüsnü kabulden ve bu ak~am bu toplanmada bulundu~umdan dolay~~en derin
te~ekkürlerimi arzederim. Bu iltifat~~ömrümün sonuna kadar unutm~yaca~~m. Ekselans, sizin nam~n~z, prestijiniz, otoriteniz Türkiyede
oldu~u kadar bütün ~arkta da hakimdir. ~stiklal mücadelelerinde
Suriye, Türkiyeyi örnek olarak alm~~t~r. ~ki memleket aras~nda,
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teessüs etmi~~olan kuvvetli dostluk, geçici anla~mazl~klar' tamamiyle
bertaraf edece~inden eminim.
Atatürk:
Ekselans~n benim ~ahs~ma tevcih etti~i samimi sözlerden, ki
kendi k~ymetli fikirlerini güzel ve bariz bir surette ifade etmi~tir,
bundan çok memnun oldu~umu söylemeliyim. Fakat derhal buna
bir nokta ilave etmek isterim. Belki de buna bir "maatteessüf" kelimesini eklemek icab eder. Ben bir millet mevcudiyetini kurtarmak
için i~e ba~larken ne yaz~k ki Suriyeyi, Irak~, bütün islam dünyas~n~,
zaruri olarak biraz müsamaha etmek mecburiyetinde kalm~~t~m.
Çünki bütün bu alemi toplayan büyük Imparatorlu~un enkaz~n~,
bizim kadar dostlar~m~z ve dinda~lar~m~z~ n da görmü~~olduklar~n~~
biliyordum. Müsaade ederlerse bir ~ey daha ilave edeyim. Imparatorlu~un tarz~~idaresindeki dürü~tlü~ün do~urdu~u bir çok ho~nutsuzluklar~~da nazar~~dikkate almak icab eder. Ben ~ahsen bütün camia
için gayret sarfetsem bile baz~~kitlelerde, has~l olmu~~bulunan zihniyetler, bizi, birbirimize yakla~t~ram~ yacak kadar mühim idi. Bu
sebeple, ben bütün kuvvetimi ve kudretirni, yaln~z bu Imparatorluk
içindeki Türk olan unsura hasretmek mecburiyetinde kald~m. Ancak,
ben bu i~i yaparken çok emindim ki as~rlardan beri beraber ya~-am~~,
dinda~hk yapm~~~insanlar, ayr~lamazlar. Yaln~z, Imparatorlu~un
yaratt~~~~bir tak~ m sui tefehhümlerin unutulabilmesi ve nihayet
beraber ya~am~~~bu insanlar~ n birbirlerini anliyabilmesi için muayyen
bir zaman~n geçmesi laz~md~ . Bu günün henüz gelmi~~oldu~una itiraf
ederim ki, kani'~~de~ilim. Fakat, o dedi~im gün gelecektir. I~te bu
hakiki güne~in do~du~u günü anlamak için, biz ve dostlar~m~z,
güne~i saym~yanlar~n haks~z tazyiklerinden mülhem olmak için daha
fazla beklememeliyiz. Derhal ilave etmeliyim ki ben arkada~lar~mla
konu~urken Hariciye Vekilini mevcut farzetmem. Bunu da söylemeliyim ki ben konu~urken, yaln~z kendileriyle de~il, bütün milletlerin mümessilleri ile de görü~ürken, böyle idarei kelâm ederim.
Mesela Mösyö Ponso burada olsayd~~sözlerim de~i~mi~~de~il, belki
daha etrafl~~ve ~iddetli olurdu. Türkiye Cumhuriyeti, gayet aç~k
konu~mak mecburiyetindedir. Ben söylüyorum ki islam alemi ve
Suriye milleti ve devleti tamamiyle ve katiyen müstakil olmal~d~r.
Bunu, burada söyledi~im gibi, Frans~zlar~ n ve bütün dünyan~n önünde
tekrar etmek, benim için ~ eref ve zevktir. Bunun aksini dü~ünmek
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meskenet olur. E~er Frans~z dostlar~m~z, bu meseleyi, benim deklare
etti~im gibi dü~ ünmüyorlarsa, bu da bir ay~pt~r. Frans~z milleti,
dünyan~ n en medeni ve en demokrat milleti olarak tan~nm~~~ve demokrasi revolüsyonunu yapm~~~bir millettir. Fakat ne de olsa Frans~zlar
bir gün hakikati görme~e ve onu oldu~u gibi kabule mecbur olacaklard~ r. Bizim, Türkiye Cumhuriyetinin, hiç bir mevcudiyetten asla
korkusu olmad~~~~içindir ki ben bu sözleri böyle aç~kça söylüyorum;
ve çok arzu ederim ki makul vaziyet sahibi olan Suriyeli karde~lerimizin hakk~n~~müdafaa edenler de, en a~a~~~bu kadar cesur olsunlar.
En nihayet, insanl~ k alerninde insan~ m diyen Frans~zlar~ n, bu yüksek
davay~~ tan~ mamak için serdedecekleri mazeretlerin çok k~ymetsiz
olaca~~~anla~~lmaktad~r. Bizim dü~ündü~ümüz ve Suriyelilere dü~ünme~i tavsiye etti~im husus, Frans~zlar~ n da lehindedir. Frans~zlar
ne istiyorlar? Benim ~ahsan gördü~üme göre onlar~ n binbir derdi,
belas~~ve halli laz~ m gelen binbir meselesi vard~r. Onlar için ak~ll~ca
hareket ~u olmaz m~~ki bir taraftan Türkleri dost olarak tan~d~klar~n~~
söylerlerken, ki bunda samimi olmalar~n~~temenni ederim, di~er
traftan da dostlar~m~z~ n hakk~n~~versinler? E~er Frans~zlar bu hususta
bir tak~ m hayali ve kaprisiyö yollara saparlarsa korkar~m ki netice
aleyhlerine olur. Bu hususta arkada~lar~m~, Suriye arkada~lar~m~,
te~ vik etmek istemem. Fakat ben, Kemal Atatürk, söylüyorum ki
Türkiye Cumhuriyeti, Fransaya, bütün bu dü~üncelerinin ma~kûs
olaca~~n~~gösterecektir. Bu cevap yerinde maddi ve yerinde manevi
olacakt~ r. Çok temenni ederim ki Fransa Hükümeti bunu takdir
etsin. O kadar. Bunlar~~bugün söylüyorum, onlar~~yar~n aç~kça deklare etmek için söylüyorum. Frans~zlar ak~llar~n~~ ba~lar~ na als~nlar.
Benim için diplomasi meçhuldür. Benim için realite vard~r. Bu olacak
m~ ? Olm~yacak m~ ? Benim makul olarak söyledi~im ~ey olmal~d~r.
Çünki ben gayr~~makul bir ~eyi hayat~mda asla dü~ ünmedim.
Dünyan~n, be~ eriyetin, hakiki lojik gördü~ü bir ~eyi, herhangi bir
millet olursa olsun, bir tak~ m gayri makul ve hasis ve âdi menfaatler
pe~inde ko~arak onu yapmama~a tevessül ederse, ben, kuvvet kullanmadan onlar~n ma~lub olaca~~ na eminim. ~imdi, müspet olarak,
belki hiç temas etmedi~iniz ve etme~e lüzum görmedi~iniz Hatay
meselesi vard~ r. Hatay meselesi ~ahs~ m için yeni bir mesele de~ildir.
Arkada~lar~ m beni mazur görsünler. Mösyö Franklen Buyyon ile çok
uzun görü~ tükten sonra ben bir tak~m ~' eraiti mahsusa ile Hatay~~
b~rakt~m. B~rakm~ yabilirdim. Fakat b~rakt~m. ~ki ~ey için b~rakt~m.
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Bunu aç~ kça söyliyeyim. Bir kere Suriye mevcudiyetini az çok kuvvetli bir hale koymak için. Ikincisi: bir gün Türkiye ve Suriye birbirini anl~yacaklard~ r, bir gün makûs hareketler zâil olacakt~r, biz
Suriyelilerle kolayl~kla anla~~r~z diye b~rakt~ m. Ondan sonra kar~~la~t~~~m~z vaziyetlere, biz ve Suriyeliler ~ahit olduk. Bunun üzerine
zannederim ki Ba~vekil ile konu~ulmu~ tur. Daha fazla görü~ meye
lüzum yoktur. Frans~zlar, Hatayda, Alevilik meselesini ortaya att~lar. Aleviler Türktür. Bilmem Ekselans Ba~vekil ne dü~ünüyorlar.
Alevi aleve tapan demektir. Onlar eski Türklerdir. Ate~perest Türklerdir. En nihayet lisan, Arapca, Türkçe ve saire, bir ~rk~n mümeyyiz
vasf~~de~ildir. Kendilerine soraca~~ m. Acaba bütün Suriyeliler hangi
~rktand~r? Arapca konu~malar~na ra~men. Belki ayn~~~rktan~z. Tabii.
Ben bu nokta üzerinde durm~yaca~~m. Fakat garptan bir millet
gelecek, bunu tayin edecek. Bu benim ho~uma gitmiyor. Çok k~ymetli dostlar~m~z Frans~zlara ben aç~ kça söyledi~im gibi siz de,
aç~ kça söyliyebilirsiniz: bu i~'te onlar~~hakem tayin etmiyece~im.
Bizi kar~~~ kar~~ya b~raks~nlar. Biz anla~~r~z. Bu takdirde, Türkiye
Cumhuriyetinin, Suriye devlet, millet ve Ba~vekiliyle yapaca~~~hareket, dostluk ve karde~lik olacakt~ r. Bunu ben bütün dünyaya aç~kça
söylüyorum. Dostlar~m~z da aç~kça söylesinler. Frans~ zlar bir ~ey
yapamazlar, enerjinizi kullanmak ~artiyle. Ben bunu müspet olarak
söylüyorum ve icab~ nda da bilfiil gösterecek vaziyetteyim. Frans~zlar e~er ~ üphe ediyorlarsa bunu tecrübe edebilirler. Yapamam!
Hepimiz müslüman~ z. Yemin ederim ki, namusum üzerine söylerim
ki b~ rakmam! Çok temenni ederim ki Frans~z hükümeti akl~n~~ba~~na
toplas~ n. Namusum üzerine söylüyorum b~rakmam. Kendileri bilirler. Fakat daima Türkiye Cumhuriyetinin arzu etti~i ~ey, Suriyenin
müstakil bir islam devleti olmas~d~ r. Isterlerse Suriyeliler bizimle
dost olurlar veyahut olmazlar. Bu onlar~n bilece~i bir ~eydir. Fakat
herhalde müstakil bir Suriye islam devleti kurulmal~d~r. Fakat,
Frans~zlar bunu istemiyorlar. Suriyeyi k~sk~ vrak ellerine almak istiyorlar. Bu sizin enerjinize kalm~~~bir i~tir. E~er Suriyeliler isterlerse
ben bunu yapaca~~m. Frans~ zlar bizimle ve Suriyelilerle dost olursa,
tabii daha iyi olur. Frans~zlar Suriyelileri adam yapmak istiyorlarm~~ . Fakat evvela kendileri adam olsunlar. Suriyeliler zeki, modern
ve nazik insanlard~ r. Frans~zlar~ n terbiyesine ihtiyaçlar~~yoktur.
Suriyeliler böyle dü~ ünmelidirler. Ben Suriyeyi bilirim. Gençli~imde
~am'da bulundum. Sürgün olarak, Abtülhamit zaman~nda. Suriye-
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nin daha bir çok ~ehirlerinde de ya~ad~ m. Daha sonra kumandan
olarak da bulundum. Bütün kabahat Osmanl~~ ~mparatorlu~undad~r.
Balkan Harbi sonunda Gelibolu'da idim. Ben Talat Pa~aya teklif
ettim. Suriye'ye, Irak'a istiklâl veriniz dedim. Talat Pa~a: "Bunu
ba~kas~ na söyleme, seni asarlar" dedi. Fakat yap~lacak ~ey bu idi.
E~er yap~ lsa idi bugün Türkiye, Suriye ve ~rak, ki zaten karde~ tirler,
bugün daha samimi karde~~olacaklard~, müstakil Suriye, ~rak ve
Türkiye. Belki çok karma kar~~~k ~ eyler oldu. Suriyelileri, Irakl~lar~~
yanl~~~yollara sevk eden vaziyetler oldu. Fakat art~k bunlar de~i~ti.
Frans~zlarla, ~ ngilizlerle, herkesle dost olal~m. Fakat benli~imizi
kaybetmiyelim. Onlar da art~k bizim varl~~~m~z~, k~ymetimizi anlas~ nlar, istiklâle hörmet etsinler. Onlar bizi köle olarak telekki ederlerse bundan say~ n Suriye Ba~vekili elbet memnun olmaz. Emir
alt~ nda olamay~ z. Bunu Suriyeliler tahakkuk ettirecektir. Ettiremezlerse hiç olurlar. Fakat bu tahakkuk ederse büyük ve ~erefli bir mevki
al~rlar. Aç~ kça söylüyorum. Suriye devleti, milleti, Ba~vekili vard~r.
Ben çok hassas~m. Ben makul olm~yan ~eyleri kabul etmemi~~olmakla
iftihar duyar~m. Bir Frans~z generali gelsin, bütün bir millete hükm
etsin. Suriyeliler henüz olgun de~ilmi~ler. Frans~zlar acaba ne zaman
olgun olmu~ lard~ r? Tarih maalesef yanl~~~anla~~lm~~t~r. Suriyeliler
mükemmelen medeni iken acaba Frans~zlar ne vaziyette idi? Daha
bir çok meselelerimiz vard~ r. Fakat ve maalesef bunlar~ n ortaya
konulmas~~için kuvvet laz~ md~ r. Biz kuvvet yapabiliriz. Türkiye
kuvvetini kurmu~ tur. Suriye de mükemmelen kuvvet yapabilir. Fakat
Suriyelilerin ellerini kollar~n~~ba~lam~~ lar. Çözünüz onlar~ , kopar~n~z
o ba~lar~ ! Biz Türkler, sizi seven dostlar~mz~z. Tabii bu meseleleri
diplomatik kanalla takib edece~iz. Fakat onlar bize galebe çalamazlar. Hatay nedir? Küçük bir ~ ey. Ben, onu bize verin demiyorum.
Bu mesele benim için bir namus meselesidir. Biz oray~~muharebe
ile kaybetmedik. Bize verin demiyorum. Ihtiyac~m~z yoktur. Mesele
benim için bir namus meselesidir. Arazimiz o kadar geni~tir ki 17
milyon de~il, 50 milyon nüfus barmd~rabilir, ve bar~nd~ racakt~r.
Bu meseleyi halledece~iz. Bu namus meselesidir. Bunun için en büyük
tehlikeyi bile göze ald~ m. Mesele, Suriye ile aram~zda kal~nca binbir
dostluk yollar~~ile uyu~ur-uz. Hatta Suriye Ba~vekili ile benim aramda
kalsa daha çabuk olur. Bunu yapaca~~m. Frans~ zlara veremem.
Aç~k söylüyorum. E~er Ekselans yar~n Suriyeye ve ~am'a avdet
ederlerse lutfen benim bütün Suriyelilere ve bütün dostlar~m~za
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selâm~m~~söylesinler; ve aç~ k olarak desinler ki ben ve hükûmetim,
sizin tam istiklalinizi istiyoruz. E~er Frans~zlar mani olursa Frans~zlara da söyliyecek sözlerimiz vard~ r. Onu da tekeffül ediyorum. Suriyelilerin ordusu yoktur. Fakat bizim ordumuz kâfi. Söz veriyorum:
icab ederse girerim ve sonra yine ç~ kar~m. Temenni ederim ki buna
mecbur olm~yal~m. Katiyen b~rakamam. Suriyeyi terk etmek istemiyorlar. Fakat terk edeceklerdir. Bir kere tutununuz, ordu yap~n~z.
Korkmaym~z. Bir ~ey yapamazlar. Kuvvet kullanmaz iseniz her ~ey
yaparlar. Bundan emin olunuz. Ben Hatay'l istemiyorum. Bu, benim
için bir namus meselesidir. Dünyan~ n binbir meselesini b~rakarak
böyle ~eylerle u~ra~amam. U~ra~mak isteseydim Türklerle meskûn
büyük ülkeler vard~r. Fakat ben böyle ~eylerle u~ra~mam. Hatay'l
verseler de almam. Ihtiyac~m~z da yoktur. Yaln~z bu benim için
bir namus meselesidir. Bize dost gibi görünüp te bizi birbirimize
dü~ ürmek için vaziyetlerden istifade etmek istiyenler aldarnyorlar.
Bunu ben çok dostâne ve aç~ k söylüyorum. Zaten mevzuubahs olan
devlete, bunu, gerek Hariciye Vekili ve gerek Erkân~harbiye Reisi
ile de söyletmi~~bulunuyorum. Dost oldu~umuz için samimi ve aç~k
konu~ tum. Kendilerine memleketlerinde muvaffakiyetler dilerim.
Cemil Mardam :
Ekselans Cumhur Ba~kan~n~ n kalpten gelen sözlerine pek minnettar~ m. Paristen iyi neticelerle dönüyorum. Ekselans~n büyük bir
samimiyet ve vüzuhla anlatt~klar~~hakikatler, art~k Pariste de anla~~lmaya ba~lanm~~t~ r. Biz dostuz ve anla~mam~z için vas~talara ihtiyac~m~z yoktur. Türkiyenin büyük Önderinin nam~~ ve prestiji ve
otoritesi Türkiyede oldu~u kadar bütün ~arkta da tamnmaktad~r.
Aram~zdaki geçici anla~mazl~klar zâil olacakt~r. Bu geceyi, hayat~m~n
en yüksek hat~ras~~olarak muhafaza edece~im. Atatürk'e uzun ömürler ve Türkiyeye refah ve ikbâl dilerim.
Atatürk:
Sözlerinize te~ ekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Suriyenin
samimi dostudur. Biz Suriyenin tam ve kati istiklâlini ve refah ve
ikbâlini isteriz. Avdetinizde Suriyelilere bunu, lutfen, bir muhabbet
eseri olarak götürünüz. Size büyük ba~ar~lar dilerim.
D. B. A. - Hususi Kalem. 1937.

