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SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ
PROF. DR. ENGİN BERBER’İN1 

SALONA HİTABI

Sayın Başkan, 

Değerli Meslektaşlar, Öğrenciler, İzleyenler ve Basın Mensupları

Sözlerime başlarken hepinizi saygı ile selamlarım. Bu toplantının yapılması, bir ay önce 
küratörlüğümde, müze standartına yükseltilip yeniden ziyaret ve okuyuculara açılan, Mekke 
Yokuşu’ndaki (şimdi İsmet İnönü Sokağı) İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı’nın tasarımını yap-
tığımız günlerde kararlaştırılmıştı. 

İsmet İnönü, siyaset üstü ve dışı bakmayı becerebilen her yurttaşın gözünde asker, dip-
lomat ve siyasetçi olarak, kamu yararını her zaman ve her şeyin önüne koymuş değerli bir 
kişiliktir. Başardıklarından ötürü şöhreti, Türkiye sınırlarının çok ötesine taşmış bu saygın 
insanın, Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra hem Kurtuluş Savaşı, hem de sonraki yıllarda Tür-
kiye’nin en önemli yüzü olduğu malumdur. Siyasi yelpazenin neresinde olursa olsun, “İkinci 
Adam” olduğu genel kabul gören bir husustur.

İnönü hayatta iken olduğu gibi, ölümünden sonra da çok eleştirilmiş ve eleştirilmeğe de 
devam edilmektedir. Hiç kuşkusuz bu toplantıda sunulacak bildiriler, bu eleştirilerin neden-
leri ve kimlerden kaynaklandığı ile doğru olup olmadıkları noktasında aydınlatıcı olacaktır. 
Toplantının ayrıca, İsmet İnönü’nün yaşam öyküsü ve yaptıklarının hakkıyla anlaşılması bağ-
lamında, anımsatıcı ve yararlı olacağını umuyorum.

Saygıdeğer Konuklar,

İzmir’in sevgilisi, Konak’ın hemşerisi İsmet İnönü’nün adını taşıyan bu akademik toplan-
tının yapılmasını, Anı Evi ve Kitaplık projesi gibi, başından beri hararetle destekleyen Konak 

1 Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
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Belediye Başkanı Avukat Sema Pekdaş ile değerli mesai arkadaşlarına yürekten teşekkür 
ediyorum. Bazıları hocam, bazıları ise arkadaşım ve öğrencim olan meslektaşlarım, çoğu-
nun başlıkları bile tarafımdan verilmiş konuları bildiri olarak getirmekte tereddüt etmediler. 
Çağdaş ve aydınlık Türkiye idealine, dayanışarak ulaşabileceğimize olan inancımı tazeleyip 
destekledikleri için hepsine minnettarım. Salonumuza şenlendiren siz izleyicilerimiz, birbi-
rinden kıymetli olacağını sandığım bildirileri dinleyeceğiniz ve tartışmalara katkılarınız için 
şimdiden sağ olunuz.

Başarılı ve verimli bir toplantı dileğiyle saygılar sunarım.
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DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
AVUKAT SEMA PEKDAŞ’IN2

SALONA HİTABI

Değerli Akademisyenler,

Saygıdeğer Konuklar,

Sizleri burada, Türkân Saylan Kültür Merkezi’mizde görmekten bahtiyarım. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü konu edinen bu top-
lantı, Konak Belediyesi’nin 2018 yılında, İnönü’yle ilgili gerçekleştirdiği bir dizi iş ve etkinliğin 
ikinci adımıdır.

İlk adım, mülkiyeti İsmet İnönü Vakfı’na, kullanım hakkı süreli olarak Belediyemize dev-
redilmiş, İnönü’nün yaşama gözünü açtığı evin, 134. doğum gününe tesadüf eden 25 Eylül 
tarihinde, bir müze ve uzmanlık kitaplığı olarak düzenlenip ziyarete açılmasıydı. Yılın son 
adımı ise, 12-13 Aralık’ta İsmet İnönü anısına okullar arasında gerçekleştirilecek bir satranç 
turnuvası olacaktır.

İsmet İnönü’yü akademik bir toplantının konusu yapmak için çok sebebimiz var. İhtiyacı 
olduğunda hep Atatürk’ün yanı başında, ülkesiyle halkını emperyalist devletlerin pençesin-
den ve babadan oğula geçen köhnemiş iktidardan kurtarmış bu kahramana duyarsız kala-
mayız/kalmayacağız. Eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaşlık 
seviyesine çıkaracak ilk adımları atmış İnönü’den öğreneceğimiz çok şey var: Okur-yazarlık, 
bilgiye dayalı öğrenme, dini siyasetin aleti olmaktan çıkarma, kültür ve sanatla yoğrulmuş 
bir toplumun önemi, kamu yararını önceleme ve devlet yönetiminde dürüstlük. Ne yapsak, 
bir İzmir sevdalısı olduğunu iyi bildiğimiz İsmet İnönü’ye olan borcumuzu ödeyemeyiz.

Konak Belediyesi olarak, söyledikleri ve yaptıklarından ilham aldığımız usta siyasetçi 
İnönü’nün, bu toplantıda çeşitli yönleriyle yeniden konuşulacak olmasını, bulunduğumuz 

2 * Konak Belediye Başkanı
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noktaya nereden ve nasıl geldiğimizi ve uzak durmamız gereken hususları anımsamak bağ-
lamında çok önemsiyoruz. Bu vesileyle toplantının koordinatörlüğünü yapan Prof. Dr. Engin 
Berber’e, bizleri kırmayarak bildiri hazırlayıp sunacak tüm akademisyenlere, ilgilerini esir-
gemeyen sizlerle emekleri geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Son olarak, sem-
pozyum bildiri kitabını, yayına hazır olduğunda basacağımız müjdesini şimdiden vermek 
isterim. 
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İSMET İNÖNÜ:
ÇOK PARTİLİ DEMOKRASİ YOLUNU 

AÇAN LİDER
Ergün Aybars3

20. Yüzyıl Türkiye tarihini yazarken, hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu 
hazırlayan, Atatürk’ün dava arkadaşı, Başbakan ve sonra Cumhurbaşkanı, 1950’de iktidarı 
DP’ye devreden demokrasinin yolunu açan, muhalefet partisi CHP’nin lideri olan ve ölümü 
olan 1973 sonuna kadar “İkinci Adam” olma özelliğini koruyan devlet adamı İsmet İnö-
nü’nün yaşamını da yazmış oluyorsunuz.

Bir ülkenin ve ülkede yaşanan ulusun tarihini incelerken, geçmiş ilişkilerin, bu ilişkilerin 
siyasi, sosyal, ekonomik, mali ve askeri tümünü değerlendirmek gerekir. Diğer yandan o 
ülke ve ulusun çağdaşı olan dünya ülke ve uluslarla olan kıyaslamasını, ilişkilerini değerlen-
dirmek gerekir. Tarihte her olay kendinden önceki olayların birikimi sonucunda ortaya çıkar. 
Kendinden sonraki olay veya olayların, sebebi veya sebeplerinden biri olur.

İstiklal Savaşı’nı kazanan kuşak çoğunlukla 1876 sonrası doğmuş, 20. Yüzyıl başında 
asker ve sivil olan bürokrat kuşaktan oluşuyordu. Bu dönem 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı 
yenilgisini, Berlin Kongresi sonrasının, Düyun-u Umumiye ile mali ve kapitülasyonlarla eko-
nomik, konsolosluk mahkemeleri ile de adli tutsaklığı yaşayan bir kuşaktı.

Verem, sıtma, tifo, dizanteri, tifüs, çiçek, trahom, frengi, belsoğukluğu gibi hastalıkların 
yaygın olduğu bir dönemin: 20. Yüzyıl başında, hastalıklı bir toplumun sorunları ile yaşı-
yorlardı. 

3 (E.) Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.
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Abdülhamit istibdadı ve buna karşı oluşan Jön Türk hareketinin ülkenin kurtuluşu için 
çalıştığı bu kuşak, II. Meşrutiyet’in devrimci kapısını açtılar. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya 
Savaşı ağır yenilgisi ve Mondros Mütarekesi ile yok edilmek üzere olan bir ülkenin kuşağı 
olarak bir felaketin sorumluluğunu üstlendiler. Atatürk’ün “Hürriyet ve istiklal benim ka-
rakterimdir” sözü bu dönemin durumunu açıklar: Abdülhamit’in istibdadına karşı Hürriyet, 
emperyalizme karşı Bağımsızlık.

Atatürk, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Fevzi Çakmak, 
Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip, Hüseyin Cahit Yalçın vb. kuşağı 1912-1922 (Balkan Savaşı, 
Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Savaşı) on yıl savaşın içinde olgunlaştılar. İstiklal Savaşı’nda 
İsmet ve Fevzi Paşaların M. Kemal’in yanında etkin yer almaları Ali Fuat, Karabekir, Refet, 
Rauf Beyler gibi Amasya Genelgesini imzalamış ve onaylamış olan arkadaşlarını rahatsız 
etti. “Sonradan gelenler öne geçtiler” (İsmet ve Fevzi Paşalar) söylemini getirdi. Bu durum 
Lozan sırasında ve sonrasında da sürdü. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, İs-
tiklal Mahkemesi tarafından İzmir Suikastı girişimi dolayısıyla yargılanmalarına kadar sürdü. 
Beraat ile sonuçlanan olay, ülkenin sürtüşmeler bölümünde yer aldı.

İsmet İnönü, Mudanya Mütarekesi başarısıyla Batı Cephesi Komutanlığı kariyerinin ya-
nında, diplomat olma yoluna girdi. Dışişleri Bakanı olarak Lozan’a gitmeyi çok istemiş ama 
bu imkân Mustafa Kemal Paşa tarafından İsmet Paşa’ya verildiği için kızgın olan Başba-
kan Rauf Bey’in sıkıştırmaları ile utku, güçlükle kazanıldı. Lozan İsmet Paşa’ya artık “İkinci 
Adam” olma yolunu açmış oldu. Şevket Süreyya Aydemir’in anlattığı şekilde, “İkinci Adam” 
başlığı İsmet İnönü’nün kendi önerisi olmuştu.

Cumhuriyet’in ilanı ve ilk Başbakan oluşu ile yeni bir dönem başladı. M. Kemal Türk 
Devrimi’nin başarılmasında yanında İsmet Paşa’yı istedi. Tüm devrim aşamalarının Başba-
kanı oldu. İdealleri, çağdaş uygarlık ailesine katılmaktı. Miras aldıkları toplum hastalıklı, üm-
met düzeyinde, cahil, on yıl savaşın sonucunda perişan durumdadır. Türk Devrimi yalnızca 
Türkiye ve Türk ulusu için değil, “tüm mazlum uluslara” örnek olacaktı. 1923-1938 arası, 
Türkiye’nin büyük başarılarla yükseldiği bir dönem oldu. 1933-1938 arasında Birinci Sanayi 
Planı ve Devletçilik uygulaması sanayileşme, demir yolu yapımı ile örnek oldu.

Bu dönemde dış politikada Balkan Antantı, Sadabad Paktı, Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi ve Hatay’ın ana vatana katılmasının ilk aşaması olan bağımsız Hatay Cumhuriyet’i 
kuruldu. 1939’da da, Hatay anavatana katıldı. Atatürk tek kurşun atmadan Hatay sorununu 
çözmüştü.

Atatürk’ün ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı oluşu ile Türkiye yeni bir dönemin 
içinde kendisini buldu. İkinci Dünya Savaşı, İsmet İnönü bu savaşın bütün Avrupa’yı yakıp 
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yıktığı altı yıl boyunca ülkesini bu savaşın dışında bırakmak ve ulusunun büyük bir felakete 
uğramaması için çok akıllı ve sabırlı politika izledi. Ancak seferberlikte 2.000.000 asker 
silahaltına alındı. İkinci Beş Yıllık Plan savaş sebebiyle uygulanamadı. Beş yıl süren bu sıkın-
tılı dönem, 1945’de sona erdi. İsmet İnönü Almanya’ya savaş ilan edip Birleşmiş Milletlerin 
kurucu üyelerine katıldı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya iki bölüme ayrıldı: Komünist blok (1949’da Çin de 
bu bloğa katıldı) ve Batı bloğu veya demokrasi bloğu. İsmet İnönü hiç tereddüt etmeden 
Batı’nın demokrasi bloğunda yer aldı. Çünkü Atatürk ile yola çıktıkları dava çağdaş, uygar, 
demokrasi davası idi. Atatürk’ün Medeni Bilgiler kitabı bunun açık kanıtı idi. İsmet İnönü 
1939’da, Celal Bayar (Başbakan) tarafından sunulan Atatürk Ebedi Şef, İsmet İnönü Milli 
Şef önerisinin kabulü ile “Milli Şef” olarak anıldı. 1943’de ABD ile krom anlaşması yapıldı. 
İki yıl sonra “dörtlü takrir” ile Demokrat Parti’nin kuruluşu gerçekleşti. Dörtlü takrir, toprak 
reformuna karşı ağalık düzenini savunuyordu. Savaş sonrası yeni Dünya düzeniyle “Milli 
Şef” sıfatını terk etti. 1946 seçimlerinin meşruluğu tartışılmakla beraber, çok partili demok-
rasinin yolu açıldı. 1947 Marshall Antlaşması ile Türkiye ABD ile askeri, siyasi ve ekonomik 
birlikteliğini başlattı. Antlaşma’nın dördüncü maddesi ile “ABD’nin verdiği silahların üçüncü 
bir ülkeye karşı ABD’nin izni olmadan kullanılamayacaktı”. (1964 Kıbrıs Olaylarında Türk 
Hava Kuvvetleri’nin, Türk halkını katleden Rumların mevzilerini vurması ve gemilerini batır-
ması üzerine, ABD Başkanı Johnson’un bu maddeyi hatırlatarak Başbakan İsmet İnönü’ye 
yolladığı tehdit dolu nota, dış politikada dost olmadığı gerçeğini gösterdi). Köy Enstitüleri 
politikası gevşedi. Türkiye 1950 yılında, çoğunluk sistemi ile seçime gitti.

Çoğunluk sistemi, temsilde adalete çok aykırı bir sistemdi. Kurmaylarının ısrarı ile bu 
sonuç alınmıştı. Çoğunluk sistemi; bir şehirde seçimde A partisi % 25 oy, B partisi % 24 oy, 
C partisi % 23 oy, D partisi % 22 ve E partisi % 6 oy aldıkları durumda, A partisi o şehirdeki 
bütün milletvekillerini alır. % 25 oyla ülkeyi yönetme yetkisini kazanabilir.

Cumhuriyet Halk Partisi içinden “dörtlü takrir” ile çıkan Demokrat Parti Başkanı Celal 
Bayar, Atatürk’ün güvendiği bir isimdi. İş Bankası’nın kurucusu, “devletçilik” programını 
TBMM’nde sunarken, “bu program devlet sosyalizmidir” diyen bir İktisat Bakanı ve İsmet 
İnönü’den sonraki Başbakan idi. DP % 53.3 oy çoğunlukla seçimi kazandı. CHP % 39.9 oy, 
Millet Partisi (Bölükbaşı) % 3.1 ve bağımsızlar % 4.8 oy aldılar. Parlamentoda DP % 85 ora-
nında milletvekili ile temsil edildi. Bu ezici fark temsilde adalete uymadı. Gelişmekte olan 
ülkelerde bu durumun, parlamento çoğunluğuna dayalı otoriter, hatta faşist bir iktidara 
yönelmeyi getirdiği Latin Amerika’da açıkça görülüyordu.
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İsmet İnönü’nün iktidarı devretmeyeceği endişesi içinde olan Demokrat Parti yönetimi 
yanıldı. İnönü Cumhurbaşkanlığı’nı Celal Bayar’a devretti. İsmet İnönü (Paşa) için yeni bir 
dönem başlıyordu: Muhalefet lideri İsmet Paşa.

 “En büyük yenilgim, en büyük zaferimdi” diyen İnönü, 1950 seçimlerinde yenilgisini 
bu cümle ile demokrasi zaferi olarak değerlendirdi. Maalesef DP yönetimi Bayar-Menderes 
ikilisi iktidar olmayı, muktedir olmak şeklinde anladılar. Demokraside muktedir olan halk-
tır. İktidar demokrasinin gereği olarak halk adına yönetimi, anayasalarla sınırlandırılmış, 
bağımsız yargı tarafından denetlenir. 1950 seçiminden sonra yapılması gerekli ilk iş, DP ve 
CHP tarafından uzlaşma (consensus) ile bir anayasa yapılması idi. Ancak DP, 1924 Anaya-
sası’nı (Teşkilat-ı Esasiye) değiştirmeye yanaşmadı.

“Tutan inkılaplar, tutmayan inkılaplar” sloganı ve Kemalizm’e karşı “Atatürkçülük” di-
yerek bir ikileme başladı. ABD’den esen rüzgârla bu sloganların yanı sıra, Halk Evleri’nin ve 
Köy Enstitüleri’nin kapatılışı, Kırıkkale Silah Sanayii’nin kapatılışı, demir yolları politikasının 
terk edilişi, eğitimde ABD’nin “Yeşil Kuşak” teorisinin yerleşmesi, dinin siyasal alana çekil-
mesi, tarikatlarla birlikte çalışılması ve laiklikten hızla uzaklaşılması dönemini başlattı.

İsmet Paşa demokrasi için bütün bunları eleştirmekle beraber. siyasi bir çalkantıya düş-
memek için sakin davranmıştır. Kore Savaşı’na katılmayı NATO’ya giriş yolu olarak görüldü-
ğü için iktidarı destekledi. 1954’e kadar DP başarılı görülüyordu, ancak yıpranma sürecine 
girdi. Planlı ekonomi yerine “Plan mı pilav mı?” diye alaylı bir sloganla “her mahallede bir 
milyoner” iddiası ile yol aldılar. Sanayi yatırımları yavaşlamış, mali sıkıntı, köyden şehirlere 
göçün yoğunlaşması, sosyal yaraların çoğalması DP’yi 1957’de erken seçime zorladı. DP 
seçimi yine kazandı, ancak düşüş gösterdi. DP oyu % 48 ve 424 milletvekili; CHP % 41 oy 
ve 178 milletvekili; MP 4 milletvekili ve Hürriyet Partisi 4 milletvekili çıkardılar4. Çoğunluk 
sisteminden çok mutlu olan DP, yine mecliste büyük bir çoğunluk elde etti. 1957 sonrası 
DP’nin ekonomi politikasının israfa dönüşmesi, planlı bir sanayileşme ve ziraat yatırımına 
yönelmemesi mali krizi doğurdu. Basına baskı, yargıyı siyasi iktidarın denetimi altına alma-
sı, üniversitelere ve sendikalara baskı giderek yoğunlaştı. DP demokrasiden hızla uzaklaşı-
yordu. Özellikle İnönü ve doğal olarak CHP, potansiyel düşman gibi görülüyordu. Mustafa 
Muğlalı Olayı ile İsmet İnönü’yü suçlamış olan DP yönetimi, 1957 seçiminden sonra daha 
da sertleşti.

Baskı ve tehdit yalnız CHP’ye karşı değildi. Bölükbaşı’nın MP ve Hürriyet Partisi’nin de 
toplantıları polis tarafından engelleniyor, hatta tutuklamalar yapılıyordu. Bölükbaşı’nın ili 
olan Kırşehir, 12 Haziran 1957’de bir kanunla tekrar ilçe haline getirildi. 24 Haziran’da Bö-
lükbaşı’nın dokunulmazlığı kaldırıldı. 2 Temmuz’da da Meclis’e hakaret ettiği gerekçesiyle 

4  Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye, İstanbul, 1992.
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tutuklandı. Bu durum üzerine 7 Eylül’de Fuat Köprülü, DP’den istifa etti. 22 Ekim 1957 tari-
hinde, Hürriyet Partisi adına Balıkesir’de yaptığı konuşmada, “bu seçim mücadeleleri, tek 
parti, tek şef sistemini canlandırmak isteyen bir adama karşı koca bir milletin mücadelesi-
dir” diyordu5. 1957 seçimi çok sert koşullar altında geçti. Atatürk posteri taşıyan gençleri 
tutukladılar. Türkiye’yi büyük bir ikiliğe, ötekileştirerek bölmeye yönelik bir karar, DP’nin 
12 Ekim 1958’de Vatan Cephesi’ni kurması oldu. 1959 yılında Uşak Olayı iplerin tamamen 
koptuğunu, baskı rejiminin durumunu açıklıyordu. İnönü ve CHP’li 46 milletvekili, daha An-
kara’dan yola çıkmadan DP’lilerin saldırısına uğradılar. Uşak’ta olaylar kavgaya dönüştü. 
İnönü, başına isabet eden bir taşla yaralandı ve yere düştü6. Olaylar diğer şehirlere ve hatta 
Meclise kadar geldi.

1959’da ekonominin adeta çöküşünün açtığı mali kriz enflasyonun hızlanmasına, do-
ların 2.80 kuruştan tam 9.80 kuruşa fırlamasına sebep oldu. Silahlı kuvvetlerde 9 Subay 
Olayı, Menderes’i çok kuşkulandırdı. CHP’ye karşı daha sert önlemlere başladı. Menderes, 15 
Nisan 1960 günü tahkikat açılmasını ve Tahkikat Komisyonu kurulması için Meclis’e önerge 
verdirdi. İnönü bir idare insanı olarak, “baskı rejimi kuranlar, daima ihtilal korkusu yaşarlar. 
Eğer insan haklarını tanımaz, baskı rejimi kurarsa, o memlekette ihtilal behemehâl olur. 
Böyle bir ihtilal dışımızda, bizimle münasebeti olmayanlar tarafından yapılacaktır. Bu yolda 
devam ederseniz ben de sizi kurtaramam” dedi. İsmet İnönü demokrasi ve güvenli seçim 
istiyordu. DP İnönü’ye, 12 oturum Meclis’e girmeme cezası verdi7.

“Ben kendime sabık Başbakan dedirtmem” diyen Menderes, Tahkikat Komisyonu ile 
Anayasayı ihlal etti. DP’nin meşruiyeti tartışılır duruma geldi. Öğrenci olayları ve özellikle 
sıkıyönetim, Ankara Hukuk Fakültesi binasına ateş açılması durumun vahametini gösteri-
yordu. Menderes, İzmir mitinginde halkın tezahüratı karşısında güven kazandı. Harbiye’nin 
20 Mayıs yürüyüşü ordunun uyarısı oldu. Menderes istifa edip erken seçim kararı alsa tan-
siyon düşebilir ve demokrasi seçimle yeniden rayına otururdu.

Dr. Cem Eroğlu “Demokrat Parti” başlıklı kitabının dördüncü bölümüne, “Duraklama 
Devrine Genel Bakış” başlığı ile başlıyor, “I. İktisadi Alanda Çürüme; II. İç Politika Alanında 
Çürüme ve Demokrasi Vaatlerine İhanet; III. Dış Politika Alanında Çürüme” alt başlıkları ile 
dönemi, 1954-1957 arasını açıklıyor. Kısım “IV. Yıkılma Devri (1957-1960)” ile de Demokrat 
Parti’nin bütün temel politikalarda yıkıntılı bir süreci açıklıyor. Yıkıntı arttıkça, DP’nin Otori-
ter Demokrasi yönetimine yöneldiğinin belirtiyor.

Bildirimin girişinde, çoğunluk seçim sisteminin gelişmemiş ülkelerde Parlamento ço-
ğunluğuna dayalı diktatörlüklere yönelmesi tehlikesine dikkat çekmiştim. Menderes’in bu 

5  Cem Eroğlu, Demokrat Parti, Ankara, 1970.
6  Eroğlu ss. 166-167.
7  Eroğlu ss. 173-176.
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yolda ısrarı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içinden gelen bir askeri müdahaleyi tetikledi ve 27 
Mayıs 1960 Cuma günü ihtilal/müdahale gerçekleşti. Menderes orduyu kışladan çıkartacak 
koşulları, baskı sebebiyle hazırladı. Demokrasi ile gelmiş ama demokrasi yoluyla iktidarı 
kaybetmeyi göze alamamıştır.

Muhtemel bir seçim için, İçişleri Bakanı Namık Gedik’in talimatı ile Said-i Nursi Ispar-
ta’dan Diyarbakır’a gitmesi için tahsis edilen arabalarla yola çıkmış, 27 Nisan 1960 günü 
Urfa’da vefat etmişti. Seksen yedi yaşında vefat eden Said-i Nursi’nin cebinden, 375 kuruş 
tutarında 25 kuruşluklar çıkmıştır. Çünkü 25 kuruşlukların üstünde Atatürk yoktur, buğday 
başağı vardır. Ali Rahman Camii’ne defnedilmiştir. 27 Mayıs sonrası cenazesi mezarından 
yetkililerce alınarak Diyarbakır’a gönderilmiş ve bilinmeyen bir yere defnedilmiştir.

Hiç kuşkusuz DP’nin en büyük hatası, dini siyasi malzeme olarak kullanması olmuştur. 
Daha sonraki dönemlerde de, özellikle aynı mirası paylaşan sağ partiler bu yolda devam et-
mişlerdir. ABD’nin “Yeşil Kuşak Teorisinin” uygulayıcısı olan bu politik yanlışlar, Türkiye’nin 
bir risk alanı haline girmesine sebep olmuştur.

İsmet İnönü, 27 Mayıs sürecinin en kısa sürede sonuçlanması ve demokrasiye dönülme-
sine çalışmıştır. 27 Mayıs yönetimi, bir yıl içinde yeni bir anayasa hazırlamayı başarmıştır. 
Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın başkanlığını yaptığı bir komisyonca hazırlanmış Anayasa, 
% 62 evet referandum oyuyla yürürlüğe girdi.  Kuvvetler dengesi (3Y: Yasama, Yürütme, 
Yargı), Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ın etkinleşmesi, yargının bağımsızlığı ve savcıların 
tarafsız, bağımsız olmaları, üniversite özgürlüğü, grev ve lokavt hakları, kişinin mahkemece 
hakkında bir karar olmadıkça masumiyeti, nispi seçim sistemi vb. evrensel hukuka geçen 
bir anayasa olmuştur.

Yassı Ada Mahkemesi olarak yakın tarihimize geçen trajik bir dönem sonunda Mende-
res, Polatkan ve Fatin R. Zorlu’nun idamları, siyasi tarihimizde bir yara açtı. İsmet İnönü ve 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in bütün müdahalelerine rağmen bu idamlar durdurulamadı. 
İdam telafisi olmayan bir cezadır. Bu sebeple uygulanması sorunları çözmediği gibi, ileriki 
yıllara kötü anılar bıraktı.

İsmet İnönü, ilk seçimde koalisyon hükümeti kurarak Başbakan oldu. Muhalefetin büyük 
partisi de Adalet Parti oldu. Başkanı Ragıp Gümüşpala (1960 yılında Erzurum’da 3. Ordu 
Komutanı Orgeneral) idi. Bu dönem, yeni Anayasa ile kurulan ilk koalisyon hükümetiydi. 
27 Mayıs’ın etkisi ile “Talat Aydemir Olayı” ismiyle tarihimize geçecek olan Şubat ve Mayıs 
ayında askeri müdahale girişimi yaşandı. İsmet İnönü’nün kararlı tutumu ile olay bastırıldı. 
Yapılan yargılamada Aydemir ve daha küçük rütbeli iki subay idam edildiler. Menderes ve 
Polatkan’ın idamları kadar yanlıştı.
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Ragıp Gümüşpala’nın ölümü (1964) üzerine, Adalet Partisi Genel Başkanlığı yarışını 
Süleyman Demirel kazandı. 1965 yılında yapılan seçimi, Süleyman Demirel’in partisi ka-
zandı. Demirel giderek partinin önüne geçti. AP nispi seçim sistemine rağmen tek başına 
çoğunluğu sağladı ve Demirel Başbakan oldu. İlk açıklaması “bu Anayasa ile çalışamam” 
oldu. 1961 Anayasası’nın bol geldiği söylemleri giderek yoğunlaştı. Ancak Demirel CHP ile 
ve özellikle İnönü ile uyumlu bir ilişki sürdürmeyi tercih etti. Demirel sanayi yatırımlarını ve 
barajlar inşasını ön plana aldı. 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in erken ölümü, Cumhurbaşkanı seçimini gündeme ge-
tirdi. İki parti: AP ve CHP anlaşarak kendi içlerinden bir Cumhurbaşkanı seçemeyince, Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay’ı usulüne uygun olarak Cumhurbaşkanı seçti-
ler. Halk arasında “Tugg., Tumg., Korg., Org. ve Cumg.” söylemine yol açan bu durum 1989’a 
kadar sürecektir. 

1965 seçimlerine kadar süren İsmet Paşa’nın Başbakanlığı süresinde, 9 Temmuz 1961 
Anayasası’nın kapsadığı tüm temel hak ve özgürlükler ve kurumlar yerleştirildi. Anayasa 
Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu ile yargı bağımsızlığı güven altına alınmış, Danış-
tay yönetimin keyfiliğine karşı bireyin güvencesi olmuştu. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti Kanunu, basının özgürlüğü vb. özgürlük güvenliği sağlandı. Özellikle Anayasa-
da yer alan “Sosyal Hukuk Devleti” hükmü, sosyal politikaları gündeme getirdi. CHP parti 
programına bununla ilgili ilkeleri ve nasıl uygulanacağını yerleştirdi. Böylece CHP, sosyal 
demokrasiden yana olduğunu belirledi. İsmet İnönü’ye bu konu sorulduğunda, CHP’nin 
kurulduğundan beri “Ortanın Solunda” olduğu yanıtını verdi. Bu projeyi uygulama için de 
Bülent Ecevit görevlendirildi8. 1931 yılında basılan Türkiye Cumhuriyet Tarihi (lise son sınıf 
ders kitabı), TBMM’nin 1920-1923 yapısını “ortanın solunda olan M. Kemal’in radikal ilkele-
rini benimseyen grup” olarak değerlendirmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde, çok partili demokrasi döneminin (1950-2018) en başarılı ke-
siti, hiç kuşkusuz 1962-1970 arası oldu. Bunun sebebi İnönü ile Demirel arasındaki karşılıklı 
güven idi. İnönü demokrasinin öncüsü bir muhalefet lideri olarak, kendisinin deneyimle-
rinden yararlanılan bir durumda idi. Demirel’in, NATO ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı olarak, Sovyetler Birliği ile ortak sanayi yatırımları yapması, ABD’de özellikle 
şahinlerce hiç iyi karşılanmadı. Öğrenci olayları daha da hızlandı. Fransa’da başlayan 1968 
olayları, Türkiye’ye de sıçradı. Avrupa’da bir süre sonra yatışan bu olaylar, Türkiye’de hiç de 
gerekçesi olmadan 12 Mart 1970 muhtırasına yol açtı.

8  Muzaffer Sencer, Türkiye’de Siyasal Partilerin Sosyal Temelleri, İstanbul, 1971, ss. 280-303.
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İsmet İnönü, Demirel ile anlaşarak bu dönemi en yumuşak biçimiyle geçiştirmeye ça-
lıştılar. Cevdet Sunay’ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesiyle baskılar aşıldı. Ardından emekli 
Orgeneral Fahri Korutürk (Moskova elçiliği yapmıştı) Cumhurbaşkanı seçildi.

Öğrenci olaylarında günah keçileri olarak, Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı bulundu. 20-22 
yaşlarında olan bu gençler idam edildiler. Masum değillerdi. Ancak idamları, telafisi müm-
kün olmayan bir hata olarak demokrasi tarihimize acı bir leke olarak geçti.

İsmet İnönü’nün karşısına Bülent Ecevit, CHP başkan adayı olarak çıktı. Genç, dinamik, 
İnönü’nün Başbakanlığı sırasında bakan ve işçi hakları konusunda başarılı bir isim olarak 
seçimi kazandı. İsmet İnönü’nün yaşlı olmasının, böyle olmasında çok etkisi vardı. Oylama-
da bu durum açıkça görüldü. İsmet İnönü hiç kuşkusuz, çok partili dönemin de en önemli 
insanı oldu. Sivil diktatörlüğe de, askeri diktatörlüğe de meydan vermeyecek tutumu, 25 
Aralık 1973’de vefatına kadar sürdü. Ülkesinin bütünlüğü, birliği ve demokrasi için örnek 
alınması gereken bir lider oldu.
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İSMET İNÖNÜ’NÜN BAŞBAKANLIK 
VE CUMHURBAŞKANLIĞI 

DÖNEMLERİNDE İMZALANAN 
İKİ TARAFLI AHİTLERİN  

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Barış ÖZDAL9*

Öner AKGÜL10**

İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve ikinci Başbakanlığı dönem-
lerinde, Türkiye tarafından imzalanan iki taraflı uluslararası ahitlerin karşılaştırmalı anali-
zinin yapıldığı bu çalışmada veri setleri ile söz konusu dönemlerde dış politika kararları 
arasındaki ilişki mukayese edilmeye çalışılmıştır. Alliance Treaty Obligations and Provisions 
(ATOP)11 temel veri seti olarak kullanılırken, birincil ve ikincil kaynaklardan bu set kontrol 
edilmiştir.

1. Metodoloji

Çalışmada özellikle antlaşma, anlaşma ve silah bırakışımlarına yer verilmiştir. Söz ko-
nusu ahitler ise “savunma”, “saldırma taahhüdü”, “tarafsızlık”, “saldırmazlık” ve “danışma 
taahhüdü” olarak sınıflandırılmıştır. 

9 * Prof. Dr. Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı / Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkanı, bari-
sozdal@gmail.com
10 ** Dr. Öğr. Üyesi, Ahi Evran Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü / Diplomasi Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, onerakgul@gmail.
com
11  Leeds, Brett Ashley, Jeffrey M. Ritter, Sara McLaughlin Mitchell, Andrew G. Long, Alliance Treaty Obligations and Provisions, 1815-1944, 2002: 
International Interactions 28: 237-260; Alliance Treaty Obligations and Provisions (ATOP) Codebook, Version 3.0 July 12, 2005, Department of Political 
Science, Rice University Houston, Texas.
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Yukarıda belirttiğimiz üzere ATOP temel veri seti olarak çalışmada kullanılırken, birincil 
kaynak olarak League of Nations Treaty Series12, United Nations Treaty Series Cumulative 
Index13 ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı14 verilerinden de bu set kontrol edilmiştir.

 İkincil kaynak olarak ise şu eserlerden faydalanılmıştır: A. Gündüz Ökçün, Ahmet 
R. Ökçün, Türk Antlaşmaları Rehberi (1920-1973)15, Ahmet Yavuz, (Der.) Türkiye Cumhu-
riyeti’nin Antlaşmaları16, Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası, Cilt-1 (1919-1980)17, Hüner 
Tuncer, Atatürkçü Dış Politika18, Hüner Tuncer, İsmet İnönü›nün Dış Politikası (1938-1950) 
İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye19, İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları 1. Cilt (1920-
1945)20, İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Anlaşmaları 2. Cilt (1945-1990)21. 

2. Araştırma Çerçevesi

Uluslararası sistemdeki konjonktürel gelişmeler dikkate alınarak, İsmet İnönü’nün Türk 
Dış Politikası’nda Başbakan ve Cumhurbaşkanı düzeyinde karar alıcı olarak etkili olduğu 
süre, çeşitli dönemlere göre ayrılmıştır. Burada amaç, İsmet İnönü Dönemi’nde uluslara-
rası sorunlara yönelik nasıl bir dış politika değişimi yaşandığını gözlemlemektir. Çalışma 
kapsamında elde edilen ahit verilerinin, dönemsel dağılımını kontrol edilebilme amacıyla 
İnönü Hükümetlerinin ay bazında bölümlendirilmesi ve bu dönemde imzalanan ahitlerin 
dönemsel dağılımı, araştırma sorusuna aranan yanıt açısından önemlidir. Bu doğrultuda 
çalışmanın genel yapısına yönelik belirtilmesi gereken en önemli husus, sayısal bir analiz 
yapabilmek için İsmet İnönü’nün Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görev sürelerinin aşa-
ğıdaki görüldüğü üzere (Grafik. 1) aya (30 gün) dönüştürülmüş olduğudur. 

                                                          

12  League of Nations Treaty Series, https://treaties.un.org/pages/LONOnline.aspx?clang=_en (e.t. 15.10.2018)
13 United Nations Treaty Series Cumulative Indexhttps://treaties.un.org/pages/CumulativeIndexes.aspx?clang=_en (e.t. 15.10.2018)
14  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, http://ua.mfa.gov.tr/ (e.t. 15.10.2018)
15  A. Gündüz Ökçün, Ahmet R. Ökçün, Türk Antlaşmaları Rehberi (1920 1973), Ankara: Seçkin Matbaası, 1974.
16  Ahmet Yavuz (Der.), Türkiye Cumhuriyeti’nin Antlaşmaları, Ankara: Dışişleri Bakanlığı, 1976.
17  Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası, Cilt-1 (1919-1980), 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2001.
18  Hüner Tuncer, Atatürkçü Dış Politika, 1. Baskı, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2008.
19  Hüner Tuncer, İsmet İnönü›nün Dış Politikası (1938-1950) İkinci Dünya Savaşı›nda Türkiye, 1. Baskı, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2012.
20  İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları 1. Cilt (1920-1945), 3. Baskı, Ankara: TTK, 2000.
21  İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları 2. Cilt (1945-1990),  2. Baskı, Ankara: TTK, 2000.
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Grafik 1

Bu verilerden de anlaşıldığı üzere, Cumhurbaşkanlığı öncesindeki Başbakanlık görev 
süresi, Okyar (3,5 ay) ve Bayar (12 ay) hükümetlerinde iki defa kesintiye uğramış olup 
Cumhurbaşkanlığı sonrasında ise, 26, 27 ve 28. Hükümetlerde böyle bir kesinti yoktur. Nitel 
anlamda bunun dikkate alınmaması halinde, kesintiye uğrayan dönemler de İsmet İnönü 
Dönemi içinde değerlendirilerek, çalışmada bulunan sonuçlarda hata yaratabilme ihtimali 
bulunmaktadır. Dolayısıyla birinci Başbakanlık dönemi olarak adlandırıldığımız 1924-1937 
Dönemi’nde, toplam 156 ay içinde 15,5 aylık kesinti bu anlamda görmezden gelinmiştir. 
Zira bilindiği üzere uluslararası ahitlerin akdedilmesi sürecinde görüşme (negotiation) ve 
imzalanma (signature) arasındaki süre farkını tespit etmek de, çok mümkün değildir. Bu 
sürece bir de, uluslararası ahitlerin tarafların iç hukuklarının belirttiği yöntemlerle usulüne 
uygun biçimde yürürlüğe girmesini kattığımızda bu çalışmanın sınırlarını aşıp doktora tezi 
boyutunda araştırmaya ihtiyaç olduğu kesindir. 
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Grafik 2

3. Birinci Başbakanlık Dönemi

İsmet İnönü’nün 1924–1937 yılları arasındaki birinci Başbakanlık dönemi ve hükümet 
süreleri ay olarak aşağıdaki grafikte görüldüğü gibidir. 

Grafik 4

Söz konusu dönemde imzalanan “savunma”, “saldırma taahhüdü”, “tarafsızlık”, “saldır-
mazlık” ve “danışma taahhüdü” olarak sınıflandırılmış ahitler ve taraf devletler listesi ise, 
aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.
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Tablo 1: Birinci Başbakanlık Dönemi Ahitler ve Taraf Devletler Listesi

Yıl Savunma Saldırma 
Taahhüdü Tarafsızlık Saldırmazlık Danışma 

Taahhüdü Taraf

1 1923 1 0 0 0 0 Afganistan

2 1924 1 0 0 0 0 Afganistan

3 1925 0 0 1 1 0 Rusya

4 1925 1 0 0 0 0 Afganistan

5 1926 0 0 1 1 0 Rusya

6 1926 0 0 1 1 0 İran

7 1926 1 0 0 0 0 Afganistan

8 1927 0 0 1 1 0 Rusya

9 1927 0 0 1 1 0 İran

10 1927 1 0 0 0 0 Afganistan

11 1928 0 0 1 0 0 İtalya

12 1928 0 0 1 1 0 Rusya

13 1928 0 0 1 1 1 İran

14 1928 1 0 0 1 1 Afganistan

15 1929 0 0 1 0 0 Macaristan

16 1929 0 0 1 0 0 İtalya

17 1929 0 0 1 0 0 Bulgaristan

18 1929 0 0 1 1 0 Rusya

19 1929 0 0 1 1 1 İran

20 1929 1 0 0 1 1 Afganistan

21 1930 0 0 1 0 0 Fransa

22 1930 0 0 1 0 0 Macaristan

23 1930 0 0 1 0 0 İtalya

24 1930 0 0 1 0 0 Yunanistan

25 1930 0 0 1 0 0 Bulgaristan

26 1930 0 0 1 1 0 Rusya

27 1930 0 0 1 1 1 İran

28 1930 1 0 0 1 1 Afganistan

29 1931 0 0 1 0 0 Fransa

30 1931 0 0 1 0 0 Macaristan

31 1931 0 0 1 0 0 İtalya

32 1931 0 0 1 0 0 Yunanistan
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33 1931 0 0 1 0 0 Bulgaristan

34 1931 0 0 1 1 0 Rusya

35 1931 0 0 1 1 1 İran

36 1931 1 0 0 1 1 Afganistan

37 1932 0 0 1 0 0 Fransa

38 1932 0 0 1 0 0 Macaristan

39 1932 0 0 1 0 0 İtalya

40 1932 0 0 1 0 0 Yunanistan

41 1932 0 0 1 0 0 Bulgaristan

42 1932 0 0 1 1 0 Rusya

43 1932 0 0 1 1 1 İran

44 1932 1 0 0 1 1 Afganistan

45 1933 0 0 1 0 0 Fransa

46 1933 0 0 1 0 0 Macaristan

47 1933 0 0 1 0 0 İtalya

48 1933 0 0 0 1 0 Yugoslavya

49 1933 0 0 1 0 0 Yunanistan

50 1933 0 0 1 0 0 Bulgaristan

51 1933 0 0 1 1 0 Romanya

52 1933 0 0 1 1 0 Rusya

53 1933 0 0 1 1 1 İran

54 1933 1 0 0 1 1 Afganistan

55 1934 0 0 1 0 0 Fransa

56 1934 0 0 1 0 0 Macaristan

57 1934 0 0 1 0 0 İtalya

58 1934 1 0 0 1 1 Yugoslavya

59 1934 1 0 1 0 1 Yunanistan

60 1934 0 0 1 0 0 Bulgaristan

61 1934 1 0 1 1 1 Romanya

62 1934 0 0 1 1 0 Rusya

63 1934 0 0 1 1 1 İran

64 1934 1 0 0 1 1 Afganistan

65 1935 0 0 1 0 0 Fransa

66 1935 0 0 1 0 0 Macaristan

67 1935 0 0 1 0 0 İtalya
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68 1935 1 0 0 1 1 Yugoslavya

69 1935 1 0 1 0 1 Yunanistan

70 1935 0 0 1 0 0 Bulgaristan

71 1935 1 0 1 1 1 Romanya

72 1935 0 0 1 1 0 Rusya

73 1935 0 0 1 1 1 İran

74 1935 1 0 0 1 1 Afganistan

75 1936 0 0 1 0 0 Fransa

76 1936 0 0 1 0 0 Macaristan

77 1936 1 0 0 1 1 Yugoslavya

78 1936 1 0 1 0 1 Yunanistan

79 1936 0 0 1 0 0 Bulgaristan

80 1936 1 0 1 1 1 Romanya

81 1936 0 0 1 1 0 Rusya

82 1936 0 0 1 1 1 İran

83 1936 1 0 0 1 1 Afganistan

84 1937 1 0 0 0 0 İngiltere

85 1937 1 0 1 0 0 Fransa

86 1937 0 0 1 0 0 Macaristan

87 1937 1 0 0 1 1 Yugoslavya

88 1937 1 0 1 0 1 Yunanistan

89 1937 1 0 1 0 0 Bulgaristan

90 1937 1 0 1 1 1 Romanya

91 1937 1 0 1 1 0 Rusya

92 1937 0 0 1 1 1 İran

93 1937 0 0 0 1 1 Irak

94 1937 1 0 0 0 0 Mısır

95 1937 1 0 0 1 1 Afganistan

TOPLAM 32 0 72 46 33

Tablodan da anlaşıldığı üzere, ilgili dönemde imzalanan 32 savunma, 72 tarafsızlık, 46 
saldırmazlık ve 33 danışma taahhüdü yapılmasına rağmen, hiçbir saldırma taahhüdünde 
bulunulmamıştır. On üç ayrı devletle imzalanan 95 ahdin dağılımı ise, aşağıdaki grafikte 
görüldüğü gibidir.
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Grafik 5

4. Cumhurbaşkanlığı Dönemi

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı 11.11.1937 - 22.05.1950 tarihleri arasında kesintisiz 
sürmüş olup söz konusu dönemde imzalanan “savunma”, “saldırma taahhüdü”, “tarafsız-
lık”, “saldırmazlık” ve “danışma taahhüdü” olarak sınıflandırılmış ahitler ve taraf devletler 
listesi ise, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.

Tablo 2: Cumhurbaşkanlığı Dönemi Ahitler ve Taraf Devletler Listesi

Yıl Savunma Saldırma 
Taahhüdü Tarafsızlık Saldırmazlık Danışma 

Taahhüdü Taraf

1 1939 1 1 1 0 1 İngiltere

2 1939 1 1 1 0 1 Fransa

3 1939 0 0 1 0 0 Macaristan

4 1939 1 0 0 1 1 Yugoslavya

5 1939 1 0 1 1 1 Yunanistan

6 1939 1 0 1 1 0 Bulgaristan

7 1939 1 0 1 1 1 Romanya

8 1939 1 0 1 1 0 Rusya

9 1939 0 0 0 1 1 İran

10 1939 0 0 0 1 1 Irak

11 1939 1 0 0 0 0 Mısır

12 1939 1 0 0 1 1 Afganistan
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13 1940 0 1 1 0 1 İngiltere

14 1940 0 1 1 0 1 Fransa

15 1940 0 0 1 0 0 Macaristan

16 1940 1 0 0 1 1 Yugoslavya

17 1940 1 0 1 1 1 Yunanistan

18 1940 0 0 0 1 0 Bulgaristan

19 1940 1 0 1 1 1 Romanya

20 1940 0 0 1 1 0 Rusya

21 1940 0 0 0 1 1 İran

22 1940 0 0 0 1 1 Irak

23 1940 1 0 0 1 1 Afganistan

24 1941 0 1 1 0 1 İngiltere

25 1941 0 0 0 1 0 Almanya

26 1941 0 0 1 0 0 Macaristan

27 1941 0 0 0 1 0 Yugoslavya

28 1941 0 0 1 0 0 Yunanistan

29 1941 0 0 1 1 0 Romanya

30 1941 0 0 1 1 0 Rusya

31 1941 0 0 0 1 1 İran

32 1941 0 0 0 1 1 Irak

33 1941 1 0 0 1 1 Afganistan

34 1942 0 1 1 0 1 İngiltere

35 1942 0 0 0 1 0 Almanya

36 1942 0 0 1 0 0 Macaristan

37 1942 0 0 1 1 0 Romanya

38 1942 0 0 1 1 0 Rusya

39 1942 0 0 0 1 1 İran

40 1942 0 0 0 1 1 Irak

41 1942 1 0 0 1 1 Afganistan

42 1943 0 1 1 0 1 İngiltere

43 1943 0 0 0 1 0 Almanya

44 1943 0 0 1 0 0 Macaristan

45 1943 0 0 1 1 0 Romanya

46 1943 0 0 1 1 0 Rusya

47 1943 0 0 0 1 1 İran
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48 1943 0 0 0 1 1 Irak

49 1943 1 0 0 1 1 Afganistan

50 1944 0 1 1 0 1 İngiltere

51 1944 0 0 0 1 0 Almanya

52 1944 0 0 1 0 0 Macaristan

53 1944 0 0 1 1 0 Romanya

54 1944 0 0 1 1 0 Rusya

55 1944 0 0 0 1 1 İran

56 1944 0 0 0 1 1 Irak

57 1944 1 0 0 1 1 Afganistan

58 1945 1 1 0 0 0 ABD

59 1945 1 1 0 0 0 Kanada

60 1945 1 1 0 0 0 Küba

61 1945 1 1 0 0 0 Haiti

62 1945 1 1 0 0 0 Dominik

63 1945 1 1 0 0 0 Meksika

64 1945 1 1 0 0 0 Guatemala

65 1945 1 1 0 0 0 Honduras

66 1945 1 1 0 0 0 El Salvador

67 1945 1 1 0 0 0 Nikaragua

68 1945 1 1 0 0 0 Kosta Rica

69 1945 1 1 0 0 0 Panama

70 1945 1 1 0 0 0 Kolombiya

71 1945 1 1 0 0 0 Venezuela

72 1945 1 1 0 0 0 Ekvator

73 1945 1 1 0 0 0 Peru

74 1945 1 1 0 0 0 Brezilya

75 1945 1 1 0 0 0 Bolivya

76 1945 1 1 0 0 0 Paraguay

77 1945 1 1 0 0 0 Şili

78 1945 1 1 0 0 0 Uruguay

79 1945 1 1 1 0 1 İngiltere

80 1945 1 1 0 0 0 Hollanda

81 1945 1 1 0 0 0 Belçika

82 1945 1 1 0 0 0 Lüksemburg
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83 1945 1 1 0 0 0 Fransa

84 1945 0 0 0 1 0 Almanya

85 1945 1 1 0 0 0 Polonya

86 1945 0 0 1 0 0 Macaristan

87 1945 1 1 0 0 0 Çekoslovakya

88 1945 1 1 0 0 0 Yugoslavya

89 1945 1 1 0 0 0 Yunanistan

90 1945 1 1 1 1 0 Rusya

91 1945 1 1 0 0 0 Norveç

92 1945 1 1 0 0 0 Liberya

93 1945 1 1 0 0 0 Etiyopya

94 1945 1 1 0 0 0 G. Afrika

95 1945 1 1 0 1 1 İran
96 1945 1 1 0 1 1 Irak
97 1945 1 1 0 0 0 Mısır
98 1945 1 1 0 0 0 Suudi Arb.
99 1945 1 0 0 1 1 Afganistan
100 1945 1 1 0 0 0 Çin
101 1945 1 1 0 0 0 Avustralya
102 1945 1 1 0 0 0 Y. Zellanda
103 1946 0 0 0 1 1 İran
104 1946 0 0 0 1 1 Irak
105 1946 1 0 0 1 1 Afganistan
106 1947 0 0 0 1 1 İran
107 1947 0 0 0 1 1 Irak
108 1947 1 0 0 1 1 Afganistan
109 1948 0 0 0 1 1 İran
110 1948 0 0 0 1 1 Irak
111 1948 1 0 0 1 1 Afganistan
112 1949 0 0 0 1 1 İran
113 1949 0 0 0 1 1 Irak
114 1949 1 0 0 1 1 Afganistan
115 1949 0 0 0 1 0 Endonezya
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116 1950 0 0 0 1 1 İran
117 1950 0 0 0 1 1 Irak
118 1950 1 0 0 1 1 Afganistan
119 1950 0 0 0 1 0 Endonezya

TOPLAM 65 50 33 63 51

Tablodan da anlaşıldığı üzere ilgili dönemde 48 ayrı devletle 119 ahit imzalanmış olup 
bunların 65 savunma, 50 saldırma taahhüdü, 33 tarafsızlık, 63 saldırmazlık ve 51 danışma 
taahhüdü imzalanmıştır. 

5. İkinci Başbakanlık Dönemi

İsmet İnönü’nün 1962–1964 yılları arasındaki ikinci Başbakanlık dönemi ve hükümet 
etme süreleri ay olarak aşağıdaki grafikte görüldüğü gibidir. 

Grafik 6

Söz konusu dönemde imzalanan “savunma”, “saldırma taahhüdü”, “tarafsızlık”, “sal-
dırmazlık” ve “danışma taahhüdü” olarak sınıflandırılmış ahitler ve taraf devletler listesi ise 
aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.
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Tablo 3: İkinci Başbakanlık Dönemi Ahitler ve Taraf Devletler Listesi

Yıl Savunma Saldırma 
Taahhüdü Tarafsızlık Saldırmazlık Danışma 

Taahhüdü Taraf

1 1962 1 0 0 1 1 ABD

2 1962 1 0 0 1 1 Kanada

3 1962 1 0 0 1 1 İngiltere

4 1962 1 0 0 1 1 Hollanda

5 1962 1 0 0 1 1 Belçika

6 1962 1 0 0 1 1 Lüksemburg

7 1962 1 0 0 1 1 Fransa

8 1962 1 0 0 1 1 Portekiz

9 1962 1 0 0 1 1 F. Almanya

10 1962 1 0 0 1 1 İsviçre

11 1962 1 0 0 1 1 Yugoslavya

12 1962 1 0 0 1 1 Yunanistan

13 1962 1 0 0 0 1 Kıbrıs

14 1962 1 0 0 1 1 Norveç

15 1962 1 0 0 1 1 Danimarka

16 1962 1 0 0 1 1 İzlanda

17 1962 0 0 0 1 1 İran

18 1962 0 0 0 1 1 Pakistan

19 1962 0 0 0 1 0 Filipinler

20 1963 1 0 0 1 1 ABD

21 1963 1 0 0 1 1 Kanada

22 1963 1 0 0 1 1 İngiltere

23 1963 1 0 0 1 1 Hollanda

24 1963 1 0 0 1 1 Belçika

25 1963 1 0 0 1 1 Lüksemburg

26 1963 1 0 0 1 1 Fransa

27 1963 1 0 0 1 1 Portekiz

28 1963 1 0 0 1 1 F. Almanya

29 1963 1 0 0 1 1 İsviçre

30 1963 1 0 0 1 1 Yugoslavya

31 1963 1 0 0 1 1 Yunanistan

32 1963 1 0 0 0 1 Kıbrıs



22

33 1963 1 0 0 1 1 Norveç

34 1963 1 0 0 1 1 Danimarka

35 1963 1 0 0 1 1 İzlanda

36 1963 0 0 0 1 1 İran

37 1963 0 0 0 1 1 Pakistan

38 1963 0 0 0 1 0 Filipinler

39 1964 1 0 0 1 1 ABD

40 1964 1 0 0 1 1 Kanada

41 1964 1 0 0 1 1 İngiltere

42 1964 1 0 0 1 1 Hollanda

43 1964 1 0 0 1 1 Belçika

44 1964 1 0 0 1 1 Lüksemburg

45 1964 1 0 0 1 1 Fransa

46 1964 1 0 0 1 1 Portekiz

47 1964 1 0 0 1 1 F. Almanya

48 1964 1 0 0 1 1 İsviçre

49 1964 1 0 0 1 1 Yugoslavya

50 1964 1 0 0 1 1 Yunanistan

51 1964 1 0 0 0 1 Kıbrıs

52 1964 1 0 0 1 1 Norveç

53 1964 1 0 0 1 1 Danimarka

54 1964 1 0 0 1 1 İzlanda

55 1964 0 0 0 1 1 İran

56 1964 0 0 0 1 1 Pakistan

57 1964 0 0 0 1 0 Filipinler

TOPLAM 48 0 0 54 54

Tablodan da anlaşıldığı üzere ilgili dönemde imzalanan 48 savunma, 54 saldırmazlık 
ve 54 danışma taahhüdü yapılmasına rağmen hiçbir tarafsızlık ve saldırma taahhüdünde 
bulunulmamıştır. On dokuz ayrı devletle imzalanan 57 ahdin dağılımı ise, aşağıdaki grafikte 
görüldüğü gibidir.
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Grafik 7

Sonuç ve Değerlendirme

İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve ikinci Başbakanlığı dönem-
lerinde, Türkiye tarafından imzalanan iki taraflı uluslararası ahitleri, aşağıdaki gibi tek bir 
tablo üzerinden analiz edersek, gerek taraf devlet gerekse ahit sayısı bakımından dış poli-
tikada en aktif sürecin, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı dönemi (11.11.1937- 22.05.1950) 
olduğu görülmektedir. Birinci Başbakanlığı döneminin ise, görev süresi en uzun süre olma-
sına rağmen, gerek taraf devlet, gerekse ahit ortalama olarak dış politikada en itidalli süreç 
olduğu tespit edilmektedir. Bu durumun en büyük nedeni hiç şüphesiz, uluslararası sis-
temdeki konjonktürel gelişmeler olup İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminin İkinci 
Dünya Savaşı sürecini kapsadığı unutulmamalıdır22.

Tablo 4: İkili Tüm Ahitlerin Sayısal Değerlendirmesi
Tüm Ahitler

Süre (Yıl) Ahit Sayısı Yıl Ortalaması Taraf Devlet 
Sayısı 

1. Başbakanlık Dönemi 14 95 6,7 13

Cumhurbaşkanlığı Dönemi 12 119 11,9 48

2. Başbakanlık Dönemi 3 57 19 19

İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve ikinci Başbakanlığı dönem-
lerinde, Türkiye tarafından imzalanan savunma ahitlerini aşağıdaki tablo üzerinden analiz 
ettiğimizde ise, en fazla ahdin Cumhurbaşkanlığı döneminde imzalanmasına rağmen, or-
talama olarak en fazla ahdin, 1962–1964 yılları arasındaki ikinci Başbakanlığı döneminde 
imzalandığı görülmektedir. 1924-1937 yılları arasındaki birinci Başbakanlığı Dönemi, görev 

22  2. Dünya Savaşı süreci hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Barış Özdal, “2. Dünya Savaşı’nın Diplomasinin Gelişimine Etkileri”, Barış Özdal – R. Kutay 
Karaca (Ed.), Diplomasi Tarihi II – Ders Notları 2018, 5. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2018, ss. 161-225.
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süresi en uzun süre olmasına rağmen, gerek ortalama gerekse total açıdan en az ahit dö-
nemi olmuştur. Bu haliyle ikili savunma ahitlerinin genel tablo, yani ikili tüm ahitlerin sayısal 
değerlendirmesi ile uyumlu olduğu görülmektedir. Bu durumun en büyük nedeni ise, hiç 
şüphesiz uluslararası sistemdeki konjonktürel gelişmeler olup İsmet İnönü’nün Cumhur-
başkanlığı döneminin, İkinci Dünya Savaşı sürecini kapsayan ikinci Başbakanlık döneminin 
ise, Soğuk Savaş’ın içindeki yumuşama (Détente) sürecine denk geldiği unutulmamalıdır23.

Tablo 5: Savunma Ahitlerin Sayısal Değerlendirmesi
Tüm Ahitler

Süre (Yıl) Ahit Sayısı Yıl Ortalaması

1. Başbakanlık Dönemi 14 32 2,2

Cumhurbaşkanlığı Dönemi 12 65 5,4

2. Başbakanlık Dönemi 3 48 16

İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve ikinci Başbakanlığı dönem-
lerinde, Türkiye tarafından imzalanan saldırma taahhüdü ahitlerini, aşağıdaki gibi tek bir 
tablo üzerinden analiz edersek, sadece Cumhurbaşkanlığı döneminde bu tür ahitler ya-
pıldığı, gerek birinci gerekse ikinci Başbakanlığı döneminde ise, hiçbir ahit imzalanmadığı 
görülmektedir. Bu haliyle saldırma taahhüdü ahitlerinin genel tablo, yani ikili tüm ahitlerin 
sayısal değerlendirmesi ile uyumsuz olduğu görülmektedir. Bu durumun en büyük nede-
ni ise, hiç şüphesiz uluslararası sistemdeki konjonktürel gelişmeler olup İsmet İnönü’nün 
Cumhurbaşkanlığı döneminin, İkinci Dünya Savaşı sürecini kapsadığı unutulmamalıdır. 

Tablo 6: Saldırma Taahhüdü Ahitlerin Sayısal Değerlendirmesi
Tüm Ahitler

Süre (Yıl) Ahit Sayısı Yıl Ortalaması

1. Başbakanlık Dönemi 14 0 0

Cumhurbaşkanlığı Dönemi 12 50 4,2

2. Başbakanlık Dönemi 3 0 0

İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve ikinci Başbakanlığı dö-
nemlerinde, Türkiye tarafından imzalanan tarafsızlık ahitlerini aşağıdaki gibi tek bir tablo 
üzerinden analiz edersek; Cumhurbaşkanlığı ve birinci Başbakanlık dönemlerinde bu tür 
ahitler yapıldığı, ikinci Başbakanlığı döneminde ise, hiçbir ahit imzalanmadığı görülmek-
tedir. Yıllık ortalama açısından bakıldığında ise, birinci Başbakanlık döneminde Cumhur-
başkanlığı döneminin yaklaşık iki katı kadar tarafsızlık ahdi yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu 
haliyle tarafsızlık ahitlerinin genel tablo, yani ikili tüm ahitlerin sayısal değerlendirmesi ile 
uyumsuz olduğu görülmektedir. 
23  Bu dönem hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. R. Kutay Karaca, “Dönemin Temel Özellikleri: 1962-1979: Detente (Yumuşama) Döneminde Diplomasi”, 
Barış Özdal – R. Kutay Karaca (Ed.), Diplomasi Tarihi II – Ders Notları 2018, 5. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2018, ss. 325-326.
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Bu durumun en büyük nedeni ise, hiç şüphesiz uluslararası sistemdeki konjonktürel 
gelişmeler olup İsmet İnönü’nün ikinci Başbakanlık döneminin, Soğuk Savaş’ın içindeki 
yumuşama (Détente) sürecine denk geldiği unutulmamalıdır. İkinci Dünya Savaşı sürecini 
kapsayan, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı dönemi yıllarındaki tarafsızlık ahdi sayısının 
düşük olmasının ise, yine zamanın ruhuna (Zeitgeist) ve İsmet İnönü’nün genel kişilik ve 
devlet adamlığı özelliklerine uygun olduğu görülmektedir. 

İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlık döneminde imzalanan tarafsızlık ahdi sayısının 
yüksek olması da, zamanın ruhuna ve İsmet İnönü’nün genel kişilik ve devlet adamlığı 
özelliklerine uygundur. Zira Atatürk dönemi olarak tanımladığımız, Türk Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’ndan İkinci Dünya Savaşı arifesine kadar olan bu süreçteki temel ilke statükoculuk 
olurken, “Yurtta Barış Dünyada Barış” temel motto olarak izlenmiştir24.

Tablo 7: Tarafsızlık Ahitlerin Sayısal Değerlendirmesi
Tüm Ahitler

Süre (Yıl) Ahit Sayısı Yıl Ortalaması

1. Başbakanlık Dönemi 14 72 5,1

Cumhurbaşkanlığı Dönemi 12 33 2,75

2. Başbakanlık Dönemi 3 0 0

İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve ikinci Başbakanlığı dönem-
lerinde, Türkiye tarafından imzalanan saldırmazlık ahitlerini yukarıdaki gibi tek bir tablo 
üzerinden analiz edersek, her üç dönemde de bu tür ahitlerin yapıldığı görülmektedir. Yıllık 
ortalama açısından bakıldığında ise, ikinci Başbakanlık döneminde diğer dönemlerin çok 
üstünde bir oranda saldırmazlık ahdi yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumun bizce en büyük 
nedeni, hiç şüphesiz İsmet İnönü’nün ikinci Başbakanlık döneminin Soğuk Savaş’ın içindeki 
yumuşama (Détente) sürecine denk gelmesidir. Sayısal olarak bakıldığında ise, Cumhur-
başkanlığı dönemi yıllarındaki saldırmazlık ahdi sayısının 63 gibi yüksek bir rakam olması, 
uluslararası sistemdeki konjonktürel gelişmeler bağlamında İkinci Dünya Savaşı süreci ile 
açıklanabilir. İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlık döneminde imzalanan saldırmazlık ahdi 
sayısının düşük olması da, zamanın ruhuna ve İsmet İnönü’nün genel kişilik ve devlet adam-
lığı özelliklerine uygundur. Zira Atatürk dönemi olarak tanımladığımız Türk Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’ndan Birinci Dünya Savaşı arifesine kadar olan bu süreçteki temel ilke statükoculuk 
olurken, “Yurtta Barış Dünyada Barış” temel motto olarak izlenmiştir.

24  Söz konusu dönem hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.; Barış Özdal, “1920-1938 Dönemi Türk Dış Politikası”, Barış Özdal – R. Kutay Karaca (Ed.), 
Diplomasi Tarihi II – Ders Notları 2015, 2. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2015, ss. 61-85; Barış Özdal, “İki Savaş Arası Dönemdeki Olayların Diplomasinin 
Gelişimine Etkileri”, Barış Özdal – R. Kutay Karaca (Ed.), Diplomasi Tarihi II – Ders Notları 2018, 5. Baskı, Bursa: Dora Yayınları, 2018, ss. 71-157.
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Tablo 8: Saldırmazlık Ahitlerin Sayısal Değerlendirmesi
Tüm Ahitler

Süre (Yıl) Ahit Sayısı Yıl Ortalaması

1. Başbakanlık Dönemi 14 46 3,28

Cumhurbaşkanlığı Dönemi 12 63 5,25

2. Başbakanlık Dönemi 3 54 18

İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve ikinci Başbakanlığı dö-
nemlerinde, Türkiye tarafından imzalanan danışma taahhüdü ahitlerini aşağıdaki gibi tek 
bir tablo üzerinden analiz edersek, her üç dönemde de bu tür ahitlerin yapıldığı görül-
mektedir. Yıllık ortalama açısından bakıldığında ise, ikinci Başbakanlık döneminde diğer 
dönemlerin çok üstünde, hem sayısal hem de oransal bakından danışma taahhüdü ahdi 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumun bizce en büyük nedeni hiç şüphesiz, İsmet İnönü’nün 
1962-1964 yılları arasındaki ikinci Başbakanlık döneminin, Soğuk Savaş’ın içindeki yumuşa-
ma (Détente) sürecine denk gelmesidir. Sayısal olarak bakıldığında ise, Cumhurbaşkanlığı 
dönemi yıllarındaki saldırmazlık ahdi sayısının 51 gibi yüksek bir rakam olması, uluslararası 
sistemdeki konjonktürel gelişmeler bağlamında İkinci Dünya Savaşı süreci ile açıklanabilir. 
İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlık döneminde imzalanan danışma taahhüdü ahdi sayısı-
nın düşük olması da, zamanın ruhuna ve İsmet İnönü’nün genel kişilik ve devlet adamlığı 
özelliklerine uygundur. Zira Atatürk Dönemi olarak literatür de tanımladığımız Türk Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’ndan Birinci Dünya Savaşı arifesine kadar olan bu süreçteki temel ilke, tam 
bağımsızlık ve temel amaç, kayıtsız şartsız egemenliktir.

Çalışma kapsamında elde ettiğimiz veriler çerçevesinde yapılabilecek bir diğer analiz 
ise, İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve ikinci Başbakanlığı dönem-
lerinde imzalanan iki taraflı uluslararası ahitlerin, hangi devletler ile yapıldığına yöneliktir.

Tablo 9: Danışma Taahhüdü Ahitlerin Sayısal Değerlendirmesi
Tüm Ahitler

Süre (Yıl) Ahit Sayısı Yıl Ortalaması

1. Başbakanlık Dönemi 14 33 2,35

Cumhurbaşkanlığı Dönemi 12 51 4,25

2. Başbakanlık Dönemi 3 54 18

Örneğin birinci Başbakanlık döneminde, 13 ayrı devletle 95 ikili ahit imzalanmış olup 
ilgili devletlerin harita üzerinden gösterimi şu şekildedir
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Harita 1

Haritadan daha net anlaşıldığı üzere, İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlık dönemindeki 
ahitlerin büyük ölçüde komşu devletler ile imzalanması, gerek İsmet İnönü’nün genel kişilik 
ve devlet adamlığı özellikleri, gerekse Atatürk Dönemi olarak tanımladığımız Türk Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’ndan Birinci Dünya Savaşı arifesine kadar olan bu süreçteki temel ilkeler 
ile uyumludur. Zira “Yurtta Barış Dünyada Barış” temel mottosunun izlendiği bu dönemde, 
Türkiye’nin etrafında bir barış kuşağı oluşturulmak istenmiştir.

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi’nde ise, 119 ayrı devletle 48 ikili ahit imza-
lanmış olup ilgili devletlerin harita üzerinden gösterimi şu şekildedir:

Harita 2
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Haritadan daha net anlaşıldığı üzere, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi’nde 
119 gibi yüksek sayıda 48 ayrı devlet ile ahit imzalanması, uluslararası sistemdeki konjonk-
türel gelişmeler bağlamında, İkinci Dünya Savaşı süreci ile açıklanabilir. Zira Türkiye gerek 
İkinci Dünya Savaşı öncesinde, gerekse savaş esnasında izlediği “aktif tarafsızlık” dış politi-
kasını, Afrika Kıtası haricindeki neredeyse tüm dünyaya yayarak, kendi toprak bütünlüğünü 
güvence altına almaya çalışmıştır25. 

İsmet İnönü’nün ikinci Başbakanlık döneminde ise, 19 ayrı devletle 57 ikili ahit imzalan-
mış olup ilgili devletlerin harita üzerinden gösterimi şu şekildedir:

Harita 3

Haritadan daha net anlaşıldığı üzere, İsmet İnönü’nün ikinci Başbakanlık döneminde, 
daha çok Soğuk Savaş koşullarına uygun bir biçimde, Batı Bloğu içindeki devletler ile ahit 
yapılmış olup özellikle 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve literatürde kısaca “Ankara An-
laşması” olarak bilinen, “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir 
Ortaklık Oluşturma Anlaşması”, Avrupalı devlet sayısının bu kadar fazla olmasının temel 
sebebidir26.

Analiz ettiğimiz tüm bu veriler çerçevesinde, İsmet İnönü’nün birinci Başbakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı ve ikinci Başbakanlığı dönemlerinde gerek uluslararası sistemin yapısı-
na, gerekse Türkiye’nin söz konusu dönemlerdeki iç politik yapısına uygun bir dış politika 
izlendiği görülmektedir. 

25  2. Dünya Savaşı sürecinde Türk Dış Politikası hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Özdal, “2. Dünya Savaşı’nın …”, ss. 205-221.
26  Türkiye-AB ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kamuran Reçber, Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi’nin Analizi, Bursa: Alfa Aktüel, 2006 
ve Kamuran Reçber, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku, Bursa: Dora Yayınları, 2016.
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İNÖNÜ’YE SUİKASTLER:
DÜZMECE Mİ GERÇEK Mİ?

Yücel YİĞİT27

İbrahim İRDEM28

Sezar, Hz. Ebubekir dışındaki Dört Halife, Abraham Lincoln, Mahatma Gandi, John Ken-
nedy, Martin Luther King, Papa II. Jean Paul, Benazir Butto, Yaser Arafat ve İzak Rabin gibi 
devlet adamlarına karşı düzenlenen suikastlar ve teşebbüsler dünya tarihini sarsmıştır. Türk 
tarihinde birçok lider ve önemli şahsiyet de, benzer bir saldırıya maruz kalmıştır. Sultan 
Alparslan, Nizamülmülk, I. Murat, Sultan Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamit, Mahmut Şevket 
Paşa, Mustafa Kemal Atatürk, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Abdi İpekçi, Nihat Erim, Ali 
Gaffar Okan, Uğur Mumcu, Necip Hablemitoğlu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Eşref Bitlis, 
Ahmet Taner Kışlalı, Recep Yazıcıoğlu ve Muhsin Yazıcıoğlu ön plana çıkanlardır. Bunların 
bazılarının ölümleri üzerindeki esrar perdesi hala açılabilmiş değildir. En son Hrant Dink ve 
Aralık 2016’da, Rusya’nın Ankara’daki Baş Sefiri Andrey Karlov’un bir suikast sonucu hayat-
larını kaybetmeleri, gündemi uzun süre meşgul etmiştir. 

 Kuşkusuz yukarıda bahsedilen suikast ve teşebbüslerinin gölgesinde kalan bir suikast 
de, Türkiye’nin en uzun süre Başbakanlığını yapan İsmet İnönü’ye29 yönelik olandır. Aske-
ri üniformasıyla İsmet Paşa, cephelerde ve sıcak çatışma alanlarında birçok defa ölümle 
burun buruna gelmiştir. Ancak üniformasını çıkarttıktan sonra ikisi Başbakanken biri de, 
muhalefet lideriyken toplamda üç defa öldürülmek istenmiştir. Bunlardan 21 Şubat 1964 
tarihli olanı, fiilen gerçekleşmiştir. Ancak 1964 suikast teşebbüsünün öncesi ve sonrasındaki 
eylemler, plan düzeyinden öteye geçememiştir. Hele Mayıs 1965’teki meczup ve meçhul bir 
şahsın telefon görüşmesindeki ifadeleri, sadece kolluk birimlerinin yazışmalarında kalmış-
tır. Çünkü söz konusu şahsın kimliği hiçbir zaman gözler önüne serilememiştir. 

Bu çerçevede araştırmamızı üç temel safhada inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi: Bir 
Ermeni komitacının planları; ikincisi: 21 Şubat 1964 tarihli fiili saldırı; üçüncüsü de, 11 Mayıs 

27 Doç. Dr., Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi, yigit21@hotmail.com
28 Dr. Öğr. Üyesi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi, ibrahimirdem33@gmail.com
29  Türk siyasetinin iç ve dış meseleleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), C.I-II, İstanbul-2003.
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1965 tarihli meçhul ve meczup bir şahsın tutumudur. Araştırmayla İsmet Paşa’ya neden 
suikast düzenlediği, perde arkasındaki azmettiricilerin kimler olduğu ile saldırıların münfe-
rit düzeyde kalıp kalmadığı gibi bir takım sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır. Yine bazı 
araştırmacılar tarafından “kindar” olarak nitelenen Başbakanın, niçin 1964 suikastını önem-
semediği de konumuz içerisinde yer alacaktır. Kronolojik çerçevesini 1931, 1964 ve 1965 
yıllarındaki üç suikast teşebbüsünün oluşturduğu araştırma, Emniyet Genel Müdürlüğü Ar-
şivi’ndeki (Ankara) sistematik tasnife tabi tutulmamış konuyla ilgili iki dosyadan alınan ve-
sikalardan hazırlanmıştır. Ayrıca Cumhuriyet, Hürriyet, Akşam, Gece Postası, Milliyet, Ulus, 
Vakit, Türk Dili, Türk Yolu Bizim Şehir İzmit gazeteleriyle Varlık dergisi gibi süreli yayınların 
1964 tarihli nüshalarıyla,  Polis Mecmuası’nın Ekim 1931 tarihli 262. nüshası da kullanılmıştır. 

 Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki belgelerden istifade edilmesi, çalışmanın öz-
gün tarafını oluşturmaktadır. Zira şimdiye kadar, Ahmet Gülen’in telif eserlerle bazı süreli 
yayınları kullanarak hazırladığı “İsmet İnönü’ye Düzenlenen Suikast ve Suikastın Yankıla-
rı”30 başlıklı makalesi dışında, konuyla ilgili herhangi bir yayın mevcut değildir. Dolayısıyla 
bu çalışmanın, literatürdeki söz konusu eksikliği gidererek zenginleştireceği aşikârdır. Böyle 
bir araştırmanın ortaya çıkmasına katkı sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Eski Arşiv Da-
ire Başkanı, emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Sayın Eyüp Şahin’e çok teşekkür ederiz. 

1. Bir Ermeni Komitacının Hedefindeki Başbakan 

İstihbarat birimleri, 1931 Sonbaharı’nda Başbakana yönelik Ermeni Taşnak Cemiyeti 
üyesi Hrant Canikyan tarafından planlanan bir suikast ihbarı almışlardır. Hiç vakit geçirme-
den istihbaratçılar, yetkili birimleri uyarmış ve Ermeni tetikçinin eşkâli ilgili vilayetlere da-
ğıtılmıştır. Bu, Başbakana yönelik ilk suikast planıdır. İsmet Paşayı öldürmek isteyen Hrant 
Canikyan, ilk önce Suriye’den Yunanistan’a hareket etmiştir. Durum Yunan makamlarıyla 
paylaşılmış ve tetikçi sınır dışı edilmiştir. Bunun üzerine Hrant Canikyan Pire’den Roman-
ya’ya, oradan da Peşte üzerinden İstanbul’a gelerek amacını gerçekleştirmek üzere yola 
çıkmıştır. Komitacı denizyoluyla İstanbul’a geldiğinde, deniz polisleri Nuri ve Necati Beyler 
tarafından teşhis edilmiş ve sorgulanmıştır. Başına gelecekleri anlayan Hrant Canikyan, va-
purun tuvaletinde intihar etmiştir. Ancak Polis Mecmuası’na intiharın detayları yansımamış-
tır. İntiharın ihmalden mi, yoksa başka bir sebepten mi gerçekleştiğine dair elimizde henüz 
bilgi mevcut değildir. Bu arada, Canikyan’a Pire Limanı’ndan beri eşlik eden Agop Pikyan, 
tevkif edilmiştir. Bu başarı karşısında polis memurları Necati ve Nuri Beyler 500’er lirayla 
taltif edilmişlerdir. Ayrıca Başvekâletçe de kendilerine takdir belgesi verilmiştir31. Böylece 
polisinin başarılı çalışmasıyla ilk suikast teşebbüsü sonuçsuz kalmıştır. Lakin tetikçinin az-
mettiricileri ile arkasında hangi derin ağların olduğu gün yüzüne çıkarılamamıştır. 

30  İsmet İnönü’ye düzenlenen suikastın yankılarının detayları için bkz. Ahmet Gülen, “İsmet İnönü’ye Düzenlenen Suikast ve Suikastın Yankıları”, 
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, C.11, S. 22, 2012/2, s.1-22.
31  Polis Mecmuası, Tamimler, Teşrin-i Evvel 1931, S. 262, s. 837-838.
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Ermeni Komitacı Hrant Canikyan, Polis Memurları Nuri ve Necati Beyler

2. CHP/DP Kutuplaşması Başbakanın Hayatına Mal Oluyordu

Cumhuriyet’in ilk yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan çok partili siyasi yaşama geçiş 
teşebbüsü, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen akabinde büyük bir ivme kazanmıştır. Zira Tür-
kiye’nin siyasi ve ekonomik bakımdan Batı dünyasına uyum sağlayabilmesi için tek parti 
yönetimiyle devam edemeyeceği aşikârdır. Neticede ilk olarak 24 Temmuz 1945’te, Nuri 
Demirağ tarafından ‘Milli Kalkınma Partisi (MKP); bundan yaklaşık altı ay sonra da -7 Ocak 
1946- Demokrat Parti (DP) kurulmuştur. 

İki parti ilk kez, 21 Temmuz 1946 tarihinde açık oy gizli tasnif usulüyle yapılan 

seçimde rekabet ettiler. CHP seçimi açık farkla kazandı. DP’liler seçimlerde usulsüzlük 

ve hile yapıldığı üzerinde ısrar ettiler. Lakin itirazlar sonucu değiştirmemiştir. 1946 se-

çimlerinden sonra örgütlenmesini ve politikalarını tahkim eden DP, 14 Mayıs 1950’deki 

seçimlerde 27 yıllık ‘Tek Parti’ yönetimine son vermiştir. DP’nin seçimi kazanmasıyla, 

iktidar ve muhalefet yer değiştirmiştir lakin aradaki sertlik ortadan kalkmamış bilakis 

giderek artmıştır. Başta Menderes olmak üzere DP’li yöneticiler, ‘Tek Parti Döneminin’ 

hesabını sormayacaklarını ve devr-i sabık yaratmayacaklarını beyan etmişlerse de bu 

ılımlı tavır çok uzun sürmemiştir. Darbeye kadar, Menderes’in sağ kurtulduğu 17 Şubat 

1959 tarihindeki Londra civarındaki uçak kazası müstesna, iki parti ve seçmenleri ara-

sındaki ilişkinin doğasında hep gerginlik ve kavga olmuştur32. 

On yıllık DP yönetiminde iktidar ve muhalefet hemen hemen her konuda karşı kar-

şıya gelmişlerdir. Rollerin değişmesine rağmen, ihtilal ve istibdat kışkırtıcılığı sıcaklığını 

her daim korumuştur. CHP mallarının hazineye devri, Türkçe ezan uygulamasına son 

32  Yücel Yiğit, “Demokrat Parti İktidarında Akçaabat’ta Şapka Kanunu Muhalifleri (1950-1955)”, Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, 
(Basılmamış Bildiri Metni), 12-13 Ekim 2018, Akçaabat/Trabzon. Adı geçen bildiri, 2019 yılı içerisinde Akçaabat Belediyesi tarafından basılacaktır.
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verilmesi, Köy Enstitülerinin ve Halkevlerinin kapatılması, basın kanunu, resmi ilanlar 

kararnamesi, ekonomik darboğaz, dış politikadaki açmazlar, ordunun tutumu, bazı 

kamu görevlilerinin emekliye sevk edilmeleri, siyasi çalkantılar, muhalefete karşı DP 

tarafından ‘Vatan Cephesinin’ kurulması gibi vesair konularda sertliğin dozajı artmış ve 

ilişkilerde tefrika derinleşmiştir. Bilhassa İnönü’nün yurt gezilerinde sürekli olaylar çık-

mıştır. Nitekim 1959 yılının Nisanı’ndaki Ege gezisi büyük çatışmalara sahne olmuştur. 

Öğrenci olayları artınca 28 Nisan 1960’da sıkıyönetim ilan edilmiştir. Bu dönemde hem 

iktidarın hem de muhalefetin üslupları sert ve ölçüsüzdü. Zira darbeden önceki son iki 

ayda, iki parti arasındaki gerginlik iyice alevlenmiştir. 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle 

on yıllık DP iktidarı sona ermiş ve demokrasi kesintiye uğramıştır33. 

Kuşkusuz 27 Mayıs’ın izlerini silebilmek ve sivil idarenin yeniden tesisi kolay olmamıştır. 
15 Ekim 1961 tarihinde yapılan genel seçimlerde, CHP birinci parti olmasına rağmen tek 
başına hükümet kuracak kadar oy alamamıştır. Dolaysıyla cumhuriyet tarihinde ilk defa, 
Türkiye’de koalisyon hükümeti kurulması mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Lakin uzun süre se-
çim sonuçları Türkiye’de istikrarsızlığın kapısını aralamıştır34.

Her ne kadar, darbe öncesi ve sonrası iki parti arasında gerginlik hat safhaya çıkmışsa 
da, birkaç küçük saldırı hariç büyük çaplı bir kaos söz konusu olmamıştır. Yukarıda bah-
sedilen gerilimin dışında, 27 Mayıs’tan sonra DP’liler Menderes’in idam edildiği 17 Eylül 
1961 tarihine kadar, dualarıyla mektuplarıyla kartlarıyla manevi destek sağlayarak onu diri 
tutmaya çalışmışlardır. Tek istisna ve de fiili saldırı, hükümetin Kıbrıs sorunuyla ilgili sıcak 
gelişmelerin yaşandığı bir günde, Başbakanlık binası çıkışında İnönü’nün suikastta uğra-
masıdır.   

2.1. Suikastçı Başbakanlıkta

21 Şubat 1964 günü saat 11.45 sularında, İsmet İnönü Başbakanlık önünde BM’deki Kıb-
rıs görüşmeleri konusunda bilgi almak için bekleyen gazetecilere açıklama yapıp aracına 
bineceği sırada suikasta uğramıştır35. O sırada İnönü, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Haluk 
Besen’le Başbakanlığın merdivenlerinden başlayan ve makam aracına uzanan yaklaşık iki 
dakika süren bir ayaküstü sohbette bulunuyorlardı36. Aracın sol arka tarafına oturan İnö-
nü, Besen’in sorusuna cevap verdiği sırada suikastçı, Paşa’ya 10 metre mesafede bulunan, 
Başbakanlık binası ile devlet bakanlarının bulunduğu binayı birleştiren bölmenin caddeye 
bakan kısmından, siyah paltosunun altında sakladığı 7.65 çapındaki Browning tabancasını 

33  Yücel Yiğit, “Tepki ve İhbar: Demokrat Partililer”, Uluslararası Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes Sempozyumu, (Basılmamış Bildiri Metni), 
20 Mart 2018, Aydın. Adı geçen bildiri, 2019 yılı içerisinde Adnan Menderes Üniversitesi, Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 
basılacaktır. 
34  CHP’nin muhalefet dönemi, 27 Mayıs 1960 Askeri darbesi ile koalisyonlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Metin Heper, “İsmet İnönü Yeni Bir Yorum 
Denemesi, Çev: Sermet Yalçın, İstanbul-1999, s.175-219 ve Cemil Koçak, Demokrat Parti Karşısında CHP (Bir Muhalefetin Analizi), İstanbul-2017, s. 178-
182.
35  Akşam, “Suikast: Başbakan İnönü’ye Ateş Edildi”, 22 Şubat 1964 ve Türk Dili, “Başbakan İsmet İnönü Dün Menfur Bir Suikasttan Sağ ve Salim 
Kurtuldu”, 22 Şubat 1964.
36  Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam 1950-1964, C. III, İstanbul-1999, s. 562.
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çekerek ilk kurşunu atmıştır37. Muhafız Tabur Komutanının elini kaldırmasıyla suikastçının 
elini aşağı doğru eğmesi, İnönü’nün kurtulmasını sağlamıştır38. Kurşunların üçü de, İnö-
nü’nün oturduğu siyah renkli Opel marka makam aracının sol arka tarafına isabet etmiştir. 
Hatta bunlardan biri,  kapıdaki tokmağı parçalayarak otomobilin içine düşmüştür39. 

Bu sırada Paşa, otomobilinin içinden suikastçıyla jandarma ve polis arasındaki boğuş-
maları izlerken, Özel Kalem Müdürü Necdet Calp’ın makam şoförü Halil Altınoğlu’ya “kaldır 
arabayı” demesinin ardından, kırk yıllık şoför gaz yerine frene basmıştır. Bunun üzerine İnö-
nü gülerek “durun bakalım, derdi neymiş, anlayalım” diyerek soğukkanlılığını yitirmemiştir. 
Araç TBMM doğru hareket etmiştir. Paşa şoförüne şöyle seslenmiştir: “Ne acele ediyorsu-
nuz? Durun bakalım bu adam ne istiyor?”40.

 Silah seslerinin duyulmasıyla Başbakanlık önünde kalabalık artmış ve saldırgan halk 
tarafından linç edilmek istenmiştir41. Polisler ve askerler saldırganı halkın elinden güçlükle 
kurtarılabilmiştir. Suikastçı Yozgat doğumlu Mesut Suna, kalbindeki rahatsızlığı ileri sürerek 
bir haftalık sağlık raporu almış; saldırıdan iki gün önce Ankara’ya gelmiş ve Çukurova Ote-
li’ne yerleşmişti. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası’nda elektrikçi42, dört çocuk babası eski 
bir DP’li yeni Adalet Partili olup 58 yaşındaydı43. Celal Bayar’ın Kayseri’de hapishaneden 
tahliyesi sırasında çıkan olaylara karıştığından sicili de bozuktu. 

Kaynak: Akşam, ”Menfur Suikast Teşebbüsünden Resimler”, 22 Şubat 1964 ve Hürriyet, “Suikasttan 

Fotoğraflar”, 22 Şubat 1964.

37  Cumhuriyet, “Suikastçı Kim?”, 22 Şubat 1964.
38  Ulus, “İnönü’ye Üç El Ateş Edildi”, 22 Şubat 1964.
39  Akşam, “Suikast: Başbakan İnönü’ye Ateş Edildi”, 22 Şubat 1964; Cumhuriyet, “Suikastçı Kim?”, 22 Şubat 1964; Türk Yolu Bizim Şehir, “Suikast 
Teşebbüsü”, 22 Şubat 1964. Ancak polis raporuyla gazete haberleri arasında tezatlık vardır. Hatta bazı süreli yayınlarda dört el ateş edildiği haberleri 
yapılmıştır. Neticede ilgili fotoğrafta görüldüğü üzere, araca 3 kurşun isabet etmiştir. Ancak boşa kaç el kurşun atıldığı belli değildir.
40  Hürriyet, “İnönü’ye Suikast”, 22 Şubat 1964; Cumhuriyet, “İnönü’ye Suikast”, 22 Şubat 1964; Aydemir, s. 563.
41  Türk Yolu Bizim Şehir, “Suikast Teşebbüsü”, 22 Şubat 1964.
42  Asım Us, “Menfur Suikast”, Vakit, 1 Mart 1964.
43  Mesut Suna, Yozgat’ın Çayıralan ilçesi Çandır Mahallesi kütüğüne kayıtlıyken, daha sonra kütüğünü Kayseri nüfusuna nakletmiştir. Kayseri Yenima-
halle 23. Sokakta mukimdir. Ankara Valiliği’nin 12 Mart 1964 tarih ve Em. Ş.1. 16275 Sayılı Yazısı. Ayrıntılı bilgi için bkz. EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü 
Suikastı İsimli Dosya, Belge No: 5 ve Ulus, “İnönü’ye Üç El Ateş Edildi”, 22 Şubat 1964.
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Olayın yaşanmasından hemen sonra Mesut Suna, Başbakanlık memurları tarafından 
polis müracaat noktasına götürülmüş ve orada ilk ifadesi alınmıştır. Mesut Suna niçin sui-
kastı gerçekleştirdin sorusuna: “Benim şahsen İnönü ile hiçbir meselem yok. İnönü’den ne 
kârım ne de zararım var. Ama 27 Mayıs’ı yaptı. 1960 senesi 27 Mayısı’ndan beri ahdetmiştim. 
O ihtilali İnönü yaptırttı ve memleketi kötüye götürdü. Bunun intikamını almak için evvel-
den beri kararlaştırmıştım” cevabını vermiştir44. Burada yaklaşık yarım saat kaldıktan son-
ra, Başbakanlık önünde kendisini linç etmeye hazır kalabalığın arasından bin bir güçlük-
le, Emniyet 1. Şubesine götürülmüştür. Suna’nın sorgusuna Adalet Bakanı, Emniyet Genel 
Müdürü, Milli Emniyet Hizmetleri Şefleri, savcı ve polis müdürleri ile Ankara Sıkıyönetim 
Komutanı Cemal Tural katılmıştır.  

İnönü’nün Makam Aracına İsabet Eden Kurşun İzleri ve Mesut Suna’nın Linç Edilmekten 
Kurtarılması Anı

 Kaynak: Akşam, “Menfur Suikast Teşebbüsünden Resimler”, 22 Şubat 1964

Esasında saldırgan, suikasttan yaklaşık iki hafta önce de  -8 Şubat 1964- Ankara’ya 
gelmiş ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İrfan Tansel ile Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Necdet Uran’dan randevu talep etmiştir. Ancak Suna’nın tüm ısrarlarına rağmen 
o günkü nöbetçi astsubay, talebi kabul etmemiştir45. Kayseri’den ayrılırken arkadaşlarına: 
“Bıçak imal edecek bir makine getirmek üzere Ankara’ya gidiyorum” demiştir46. Suna, saldı-
rıdan bir gün önce de -20 Şubat 1964- sabah 10’00’da Başbakanlığa gelip etrafta dolaşmış, 
ancak Paşa’yı görememiştir. Saldırı günü, Başbakanlık müracaat bürosuna gelip İnönü’yü 
çok sevdiğini ve kendisi ile görüşmek istediğini belirtmiştir. 

44  Cumhuriyet, “Suikastçı Kim?”, 22 Şubat 1964. 
45  Nöbetçi astsubay, ipucu olabileceği düşüncesiyle yaşananları savcıyla paylaşmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ulus, “Suikast Olayının Tahkikatı Ta-
mamlanıyor”, 24 Şubat 1964. 
46  Cumhuriyet, “Suikastçı Kim?”, 22 Şubat 1964.



ULUSAL KAHRAMAN 
DEVLET ADAMI 

İSMET İNÖNÜ

37

Mesut Suna’nın Başbakanlık Polis Noktasındaki İlk Görüntüsü

 Kaynak: Hürriyet; “İnönü’ye Suikast’ ve  ‘Suikasttan Fotoğraflar”, 22 Şubat 1964

Başbakan İnönü, suikasttan yaklaşık iki buçuk saat sonra, herhangi bir kargaşaya mey-
dan vermemek için radyoda halka şöyle seslenmiştir: “Bana hiçbir şey olmadı. Sıhhatte ve 
sağlam olarak millete hizmet vazifemin başındayım. Geniş ölçüde gördüğüm teveccüh ve 
sevgi işaretleri için vatandaşlarıma yürekten memnuniyetlerimi sunarım”47. İnönü’nün olaya 
soğukkanlılıkla yaklaşması ve çok önemsememesi ciddi anlamda eleştirilmiştir. İsmet Pa-
şa’nın tabanca kurşununu damga pulu sandığı yönünde eleştiriler söz konusu olmuştur48. 
Bu dedikodulara karşılık birçok yabancı devlet başkanı/adamı, bakan, mebus ve STK’lar 
geçmiş olsun dileklerini iletmişlerdir49.  

2.2. Suikastçı Sorgulanıyor ve Yargılanıyor

Yapılan soruşturmalar neticesinde, 27 Mayıs Darbesini bir türlü kabullenemeyen, dar-
bede ve Adnan Menderes’in idamında İnönü’nün müessir olduğunu inanan Mesut Suna ve 
yakın arkadaşları: Niyazi Akyüz, Mehmet Sabri Çınar, Ali Deveci ve Yunus Devseren’in isimle-
ri ön plana çıkmıştır. Mesut Suna’nın koyu bir sofu olduğu, sinir hastalığının bulunduğu, sila-
ha ve ava düşkün olduğu ve 57 yaşındaki annesi Firdevs’in, Ermeni asıllı bir dönme olduğu 
iddia edilmiştir50. Fabrikadaki mesai arkadaşları onun için “çok haşin, geçimsiz, yobaz bir 
hüviyette olduğunu” söylemişlerdir51. Bu arada ifadesi alınmak üzere olayın en yakın tanığı 
gazeteci Haluk Besen de, Başbakanı lafa tutuğu gerekçesiyle Sıkıyönetim Komutanlığı ta-
rafından üç saat süreyle gözaltına alınmıştır. Ancak İnönü’nün devreye girmesiyle serbest 
bırakılmıştır52.

47  Gece Postası, “Hiçbir Şey Olmamış Gibi”, 22 Şubat 1964, s.1.
48 20 Selçuk İlhan, “Ne mi İstiyor?”, Türk Dili, 24 Şubat 1964, s.2. 
49  Paşaya yönelik suikastın yansımaları ile iç ve dış tepkiler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Ahmet Gülen, a.g.m., s.9-13
50  Hürriyet, “Suikastçı Kiralık Katil mi?”, 23 Şubat 1964, s.1.
51  İbrahim Cüceoğlu, “Suikastçı Kimdir”,  Ulus, 22 Şubat 1964, s.7. 
52  Gülen, s. 13
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Soruşturması sırasında suikastla ilgili şu üç tahmin yürütülmüştür. Birincisi: Mesut Suna 
eylemi kendi inisiyatifi ile gerçekleştirmiştir ve kiniyle hareket etmiştir; ikincisi: Para yardı-
mı yapılarak siyasetçiler tarafından mevcut kin ve intikam duygusu kışkırtılmış ve suikastı 
gerçekleştirilmesi teşvik edilmiştir; üçüncüsü de: Politik kin ve intikam duygusunun yeşer-
mesinde, hem maddi olarak hem de manevi olarak tıpkı Kıbrıs’ta olduğu gibi Rum Komü-
nistleri benzeri oluşum etkili olmuştur53.  

Dolayısıyla son seçenek, suikastın uluslararası boyutunun olup olmadığı ile ilgili tartış-
maları beraberinde getirmiştir. Olayın uluslararası bağlantısı ile ilgili en temel şüphe, olay 
sırasında çalışmaya hazır vaziyette Başbakanlık önünde bekleyen, Romanya Halk Cum-
huriyeti Büyükelçiliğine ait bir otomobil şoförünün, silah sesleri akabinde kaçmakta olan 
bir foto muhabiri ile birlikte şüphe üzerine yakalanarak gözaltına alınması olmuştur. Foto 
muhabiri kısa süre sonra serbest bırakılmış, büyükelçilik şoförü hakkında ise soruşturma 
daha da derinleştirilmiştir. Hatta olayın yaşandığı sırada Dışişleri Bakanlığı’nda bulunan 
Romen Büyükelçisi, şoförü gözaltına alındığından dolayı Büyükelçiliğe emrine tahsis edilen 
bir başka araçla dönmüştür54. Suikastın varsa gizli suçluları ve uluslararası bağlantısı henüz 
ortaya çıkmamıştır. Bu konuda gerek Türkiye’de, gerekse yurt dışındaki bir ülkede başka 
ilerleyen günlerde ortaya çıkabilecek herhangi bir doküman, suikastın dış destekle gerçek-
leştirilip gerçekleştirilmediğini de ortaya koyabilir.

 Mesut Suna’nın eski ve koyu bir DP’li olması suikast girişiminin siyasi gerekçelerle 
gerçekleştirildiğini göstermektedir. Yapılan tahkikatta Suna’nın DP’li siyasetçilere hayran-
lık duyduğu ve DP’nin parti toplantılarına katıldığı tespit edilmiştir. Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Cevdet Sunay suikastın sebebini, Atatürk zamanından beri karşılaşılan ve top-
lumun atar damarlarına kadar tezahür eden din istismarcılığı, gericilik ve aşırı partizanlıkla 
ilişkilendirmiştir55. Benzer bir tür yaklaşım, Yaşar Nabi Nayır tarafından çıkartılan sanat ve 
fikir dergisi Varlık’ta da yer almıştır. Yaşar Nabi: “Yavaş yavaş aydınlanıyor işin içyüzü. Daha 
ilk bakışta öyle geniş bir teşkilatın işi olmadığı, bir meczup gericinin örümcekli kafasından 
çıktığı belliydi bu marifetin” şeklindeki değerlendirmesini başyazısına taşımıştır56. 

Sonuç olarak, 17 Haziran 1964 tarihinde Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 
bir buçuk saat süren davada, 27 Mayıs olaylarını tasvip etmeyen Mesut Suna’nın, İnönü’yü 
öldürmeye karar verdiğine hükmedilmiştir. Ayrıca fail gibi, Kayseri Sümerbank Bez Fabri-
kası’nda elektrik tarak nöbetçisi olan Niyazi Akyüz’ün57, “Bu işi yaptığın takdirde çocukların 
bakılır, okutulur, ben seni Ankara’ya götürerek İnönü’ye yaklaştırabilirim” şeklindeki sözleri 
ile suçun irtikâbını teşvik ettiği ortaya konulmuştur58. Zaten fail, mahkeme kararından önce 

53  Akşam, “50 Kişi Nezarete Alındı”, 23 Şubat 1964 ve Milliyet, “Suikastçıyı İdare Eden Şahıs Aranıyor”, 28 Şubat 1964.
54  Akşam, “Suikast: Başbakan İnönü’ye Ateş Edildi”, 22 Şubat 1964. 
55  Türk Yolu Bizim Şehir, “Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Suna’ya Göre Suikastın Sebebi: Gericilik ve Aşırı Particilik”, 26 Şubat 1964.
56  Yaşar Nabi Nayır, “Acı Olaylar”, Varlık Dergisi, S. 617, İstanbul- 1 Mart 1964.
57  Niyazi Akyüz, Erzurum’un Şenkaya İlçesi, Ersinek Köyü’ne kayıtlıyken daha sonra kütüğünü Ankara Cebeci’ye naklettirmiştir. EGM Arşiv Daire 
Başkanlığı, İnönü Suikastı İsimli Dosya, Belge No: 5.
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emniyetteki sorgusunda, “Beni teşvik ettiler, para yardımı yaptılar, fakat isimlerini söyle-
mem, çünkü beni yakarlar” ifadesini vermiştir59. 

Mahkeme heyeti “Mesut Suna’nın TBMM azası ve Başbakan İsmet İnönü’yü öldürmeye 
teşebbüste bulunduğunu belirterek;  TCK’nın 450/2-4 maddelerine göre idamına; ancak fiil 
eksik derecede kaldığından, TCK’nın 61. maddesi gereğince 20 sene ağır hapsine ve müeb-
beten kamu hizmetlerinden mahrumiyetine” karar vermiştir. Ayrıca Suna60 ceza müdde-
tince babalık ve kocalık sıfatından da mahrum edilmiştir. Yine yanıda memnu silah satın 
almak ve taşımaktan da, 6136 sayılı kanunun 13. maddesine göre 6 ay hapis ve 200 lira para 
cezasına çarptırılmıştır61.

 Mesut Suna, suikast girişiminde kullandığı Brovning marka silahı, Mehmet Sabri Çınar62 
vasıtasıyla Ali Deveci’den63 almıştır. Mehmet Sabri Çınar ile Ali Deveci ifadelerinde,  “Mesut 
Suna’ya sattıkları tabancayı İsmet İnönü’yü öldürmek amacıyla satmadıklarını” belirtmişler-
dir. Her iki sanık bu cezadan beraat etmişlerdir, lakin tabancanın alım ve satımına tavassut 
ettiklerinden dolayı 6136 Sayılı Kanun mucibince altışar ay hapis ve 200’er lira ağır para 
cezasıyla tecziye edilmişlerdir64. 

İnönü suikastı şüphelilerinden biri de Yunus Devseren’dir65. Hakkında detaylı bir tahki-
kat yürütülmüştür. Çünkü kendisine Almanya’da yaşayan oğlu Orhan Devseren tarafından, 
Hamdi Tanyeli aracılığıyla İstanbul Beyazıt Postanesi’ne 2306 posta numarasıyla tel havale-
si olarak 1.500 lira gönderildiği tespit edilmiştir66. Dolayısıyla suikastın dış bağlantısı olabi-
leceği kuşkusu oluşmuştur. Zira olaydan bir ay önce, 4 Şubat 1964 tarihinde Orhan Devse-
ren’in Almanya’dan annesine gönderdiği kartpostalda babasının nasıl olduğunu sorduktan 
sonra “fakat o adamın 23. sokakta oturması beni biraz korkuttu ve hatırıma da gelmedi 
değil, fakat tahmin etmiştim” sözleriyle babasının Mesut Suna ile zımnen de olsa ilişkisi 
olduğunu ifade etmiştir67. Ancak yargılama neticesinde Yunus Devseren hakkında yeterli 
somut delil olmadığından, hapishanede yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine 
karar verilmiştir68.

58  17 Haziran 1964 tarihli Mahkeme Kararı. Duruşma Tevfik Ahıska başkanlığında, Hâkim M. Sabri Özbek ve Hâkim Mesut Alpmaz’ın üye olarak 
katılımlarıyla gerçekleşmiştir.  Ayrıntılı bilgi için bkz. EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü Suikastı İsimli Dosya, Belge No: 3-4.
59  Gece Postası, “Suikastçı Para Yardımı Aldığını İtiraf Etti”, 26 Şubat 1964.
60  Mesut Suna, 1971’de tutuklu bulunduğu Tunceli Cezaevi’nden firar etmiştir. Beş ay kaçak yaşayan firari, Kayseri’de yakalanarak yeniden tutuklan-
mıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Gülen, s. 19.
61  EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İsmet İnönü İsimli Dosya, Belge No: 25 Haziran 1964 tarihli Mahkeme Kararı. 
62  Mehmet Sabri Çınar, Trabzon ili Tonya Bucağı Feyziye nüfusuna kayıtlı olup Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası’nda şoförlük yapmaktadır.  Ayrıntılı 
bilgi için bkz. EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü Suikastı İsimli Dosya, Belge No: 5.
63  Ali Deveci, Kayseri’nin Hacılar Nahiyesi Bölük Mahallesi nüfusuna kayıtlı, manifatura parçacılığı yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. EGM Arşiv 
Daire Başkanlığı, İnönü Suikastı İsimli Dosya, Belge No: 5.
64  17 Haziran 1964 Tarihli Mahkeme Kararı. Ayrıntılı bilgi için bkz. EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü Suikastı İsimli Dosya, Belge No: 3-4.
65  Yunus Devseren, Kayseri’nin Yenice İsmail Mahallesi, Gökçe Sokak 31 nolu hanede mukimdir ve Sümerbank Bez Fabrikası’nda yağlı boya ustası 
olarak çalışmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü Suikastı İsimli Dosya, Belge No: 5.
66  Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün 13 Mart 1964 tarih ve 471 Sayılı İçişleri Bakanlığı’na Yazdığı Resmi Yazı. Ayrıntılı bilgi için bkz. EGM Arşiv Daire 
Başkanlığı, İnönü Suikastı İsimli Dosya, Belge No: 13.
67  Kayseri Valiliği’nin 13 Mart 1964 tarih ve 471 Sayılı İçişleri Bakanlığı’na Yazdığı Resmi Yazı. Ayrıntılı bilgi için bkz. EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü 
Suikastı İsimli Dosya, Belge No: 14.
68  17 Haziran 1964 Tarihli Mahkeme Kararı. Ayrıntılı bilgi için bkz. EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü Suikastı İsimli Dosya, Belge No: 3-4.
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3. Meçhul ve Meczup Bir Şahsın Hedefindeki Muhalefet Lideri

Şubat 1964 suikastından yaklaşık on beş ay sonra, Gaziantep Valisi Salih Tanyeri imza-
sıyla 11 Mayıs 1965 günü saat 17.00’de, 1908 şifre numarasıyla İçişleri Bakanlığı Özel Kalem 
Müdürlüğü Şifre Bürosu’na bir telgraf çekilmiştir. Telgrafta, “Meçhul bir şahıs tarafından 
1466 numaralı şehir telefonundan Veteriner Hekim Hikmet Tunalı aranmıştır. Kimliğini be-
yan etmeyen şahıs, İsmet İnönü’yü bu hafta öldüreceksin, Kıbrıs’ın kurtarılması için İnönü’yü 
öldüreceksin!” cümlesini birkaç defa tekrar ederek telefonu kapatmıştır69. O sıralarda İs-
tanbul’da bulunan muhalefet lideri70, İsmet İnönü’nün 15 Mayıs 1965 tarihinde Ereğli De-
mir ve Çelik Fabrikası’nın açılışına katıldıktan sonra karayoluyla Ankara’ya döneceği haberi 
alınmıştır. İçişleri Bakanlığı, hiç vakit geçirmeden ivedilikle gereken tedbirlerin alınması için 
konuyu Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Emniyet Hizmetleri 
Reisliği (MİT) ile Ankara, İstanbul, Zonguldak ve Bolu valiliklerine bildirmiştir71. 

Meçhul şahıs bir gün sonra -12 Mayıs 1965- saat 21.30 sularında aynı numaradan bir kez 
daha aramıştır. Telefonu açan Hikmet Tunalı’nın eşine karşıdaki kişi, “Orası Yeni Türkiye Par-
tisi mi72 diye sormuştur. ‘Hayır’ cevabını alınca hep de yalan söylüyorsunuz” diyerek telefonu 
kapatmıştır. Aynı zaman emekli bir asker olan Hikmet Tunalı, mesleki deneyiminden olsa 
gerek, yeniden aranacağını düşünerek görüşmeyi kayıt altına almak için bir teyp bandını 
hazır bulundurmuştur. Hikmet Tunalı’nın planı düşündüğü gibi işlemiş ve şahıs yeniden 
aramış ve görüşme teybe kaydedilmiştir73. İkili arasında şu diyaloglar geçmiştir: 

Meçhul Şahıs: -Alo alo! neden İnönü’yü öldürmüyorsunuz! Alo alo İnönü’yü neden öl-
dürmüyorsunuz!

Hikmet Tunalı: -Ne zaman öldüreceğiz efendim?

Meçhul Şahıs: -Hiç kimse cesaret edemiyor ha ha biraz cesaret edin de, gebersin de şu 
Türkiye’nin hali ahvali düzelsin! Evet, hali ahvali düzelsin, papazı öldürmeli.

Hikmet Tunalı: -Neyle öldüreceğiz amma peki amma? Alo alo…

Meçhul Şahıs: -Yoksa başınızı beyninizi yerim.

Hikmet Tunalı: -Peki efendim ama neyle öldüreceğiz?

Meçhul Şahıs: -Başınızı beyninizi yerim yoksa.
69 EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü İsimli Dosya, Belge No: 4.
70  13 Şubat 1965 tarihinde İsmet İnönü Başbakanlıktan istifa etmiştir. Paşanın biyografisini hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Cemil Koçak, “İsmet İnönü 
1884-1973 (Son Osmanlı Sadrazamı)”, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Çağdaş Liderler Ansiklopedisi, C. III, İstanbul 1986, ss. .964-988. 
71  EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü İsimli Dosya, Belge No: 2-10.
72  27 Mayıs Askeri müdahalesinden sonra, 13 Şubat 1961 tarihinde, Demokrat Parti’nin devamı olarak Ekrem Alican, İrfan Aksu, Raif Aybar ve Yusuf 
Azizoğlu tarafından kurumuştur. Bazı politikaları bakımından Adalet Partisi’nden ayrılır. İsmet İnönü’nün Başbakanlığındaki koalisyon hükümetlerinde 
yer almıştır. 14 Ekim 1973’te siyasi yaşamdan çekilmiştir.
73  EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü İsimli Dosya, Belge No: 12.
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Hikmet Tunalı: -Tamam da neyle öldürelim; bizim tabancamız bir şeyimiz yok ki,

Meçhul Şahıs: -İnönü ölmeli o kadar, kim cesaret ederse evet hiçbir şey,

Hikmet Tunalı: -Neyle öldüreceğiz?

Meçhul Şahıs: -İnönü ölmeli o kadar aha, kapatıyorum.

Hikmet Tunalı: - İyi kapat74.

İkinci telefon görüşmesi de, 18 Mayıs 1965 tarihinde Gaziantep Valiliğince resmi ma-
kamlara iletilmiştir75. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Emniyet Hizmetleri Reisliğine 
de bilgi vermiştir76. Milli Emniyet Hizmetleri Reisliği’nden Ziya Selışık imzasıyla 6 Temmuz 
1965 tarihinde Gaziantep Valiliği’nin gönderdiği yazı dışında, kendilerinde bir bilgi olmadı-
ğı cevabı alınmıştır77. Olayla ilgili tahkikat yaklaşık üç ay kadar devam etmiştir. Benzer bir 
cevap da 18 Ağustos 1965 tarihinde Gaziantep Valiliği’nce, İçişleri Bakanlığına iletilmiştir78. 
Farklı kolluk birimlerinin tüm çabalarına rağmen şahsın kimliği tespit edilememiş ve olay 
adalete intikal ettirilememiştir. Belki de meczup olan şahsın kimliği ve hangi amaca ma-
tuf olarak böyle davranmış olduğu hiçbir zaman aydınlatılamamıştır. Şayet günümüzdeki 
telefon dinleme teknikleri ile HTS imkânı olsaydı, olay çok basit bir şekilde çözüme kavuş-
turulabilirdi. 

Sonuç

İsmet İnönü’ye iki yerli, bir yabancı olmak üzere toplamda üç kişi suikast plan ve teşeb-
büsünde bulunmuştur. Bunlardan ilk ikisi, İsmet Paşa Başbakanken, sonuncusu muhalefet 
lideriyken gerçekleşmiştir. Ancak saldırıların arkasındaki yurt içi ve yurt dışı derin ağlar net 
olarak tespit edilememiştir. Kronolojik olarak ilk iki olayın faili beliyken, üçüncüsünün kim 
olduğu ortaya çıkarılamamıştır. Suikastların birincisi hazırlık aşamasında kalmış, ikincisi fii-
len gerçekleşmiş, üçüncüsü ise, hayali bir tehditten öteye gidememiştir. 

 Kuşkusuz suikastların arasında en dikkat çekici olanı, Taşnak Cemiyeti üyesi bir Ermeni 
komitacının yakayı ele vermesidir. Hrant Canikyan, 1931’de Başbakan İsmet Paşa’ya, bu gö-
revinden mi, yoksa Osmanlı dönemindeki askeri faaliyetlerinden mi dolayı hedefine aldığı 
aşikâr değildir. Zira İnönü, Ermeni tehcirinde başrollerde yer almamıştır. Dolayısıyla suikas-
tın hangi amaca matuf olduğu kestirilememiştir. İstihbarat ve kolluk kuvvetlerinin önleyici 
faaliyetleri, suikastı başarısız kılmıştır. Lakin sıkı şekilde takip edilen tetikçinin polislerin 
dikkatsizliği nedeniyle intihar etmesi, olayın arkasındaki bağlantılara duvar olmuştur. Ay-

74  EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü İsimli Dosya, Belge No: 11.
75  EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü İsimli Dosya, Belge No: 12.
76  EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü İsimli Dosya, Belge No: 13.
77  EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü İsimli Dosya, Belge No: 15.
78  EGM Arşiv Daire Başkanlığı, İnönü İsimli Dosya, Belge No: 17.
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rıca belgelerden ona yardım ve yataklık yapan Agop Pikyan’ın ifadesinin alınıp alınmadığı, 
akıbetinin ne olduğuyla ilgili haberleri takip etmek de mümkün olmamıştır. Titiz bir araştır-
maya muhtaç konunun, yeni belgelerin ortaya çıkmasıyla derinlik kazanacağı şüphesizdir. 
Zaten Ahmet Gülen’in “İsmet İnönü’ye Düzenlenen Suikast ve Suikastın Yankıları” başlıklı 
incelemesi dışında, konuyla ilgili literatür tamamen boştur. Çalışmamızı onunkinden ayırt 
eden temel özellikler, emniyet arşivindeki belgelerin kullanılması ile 21 Şubat 1964 suikastı 
öncesi ve sonrası meydana gelen iki suikast teşebbüsünün daha araştırmaya dâhil edilme-
sidir.   

21 Şubat 1964 suikastının faili Mesut Suna’nın polis ve savcılık ifadelerinin izine henüz 
ulaşılamamıştır. Şayet ifade tutanaklarını görme imkânını bulabilseydik, olay daha da bil-
lurlaşabilirdi. Süreçten anlayabildiğimiz kadarıyla Mesut Suna suikastının arkasında ulusal 
ve uluslararası bir şebeke mevcut değildir. Zaten mahkeme kararı da, bu tespiti ispatla-
maktadır. CHP-DP kutuplaşmasının sonucunda Suna, 27 Mayıs Darbesi’nin ve DP’lilerin ba-
şına gelenlerin müsebbibi olarak gördüğü İnönü’ye kin ve husumetten dolayı, münferit bir 
saldırıda bulunmuştur. Zira Suna, DP ve onun mirasçısı Adalet Partisi çizgisinde bir siyaset 
anlayışını benimsemiştir. Perde arkasında azmettiricilerin olup olmadığı şüphelidir, dolayı-
sıyla İnönü suikastı şahsi bir saldırı olarak kalmıştır. 

Saldırgan hemen yakalanmış ve yaklaşık dört ay süren bir yargılamadan sonra, 20 yıl 
hapis cezasıyla tecziye edilmiştir. Suikasta dolaylı ve doğrudan karışanların ortak paydası, 
Kayseri Bez Fabrikası’nda çalışıyor olmalarıdır. Bunlar DP’ye gönül vermiş ve partililerin 
referansıyla fabrikada işe başlamışlardır. Yine suikast sonrası, saldırganın memleketi Kay-
seri’de geniş çaplı gözaltılar yapılmıştır, lakin aynı ölçüde tutuklama ve ceza almamışlardır. 

İnönü suikastı bilhassa ulusal ve yerel basının sütunlarında hak ettiği ilgiyi görmüştür. 
Lakin Paşa, saldırıyı çok da önemsemeyerek kulak arkası yapmıştır. Hâlbuki İsmet Paşa 
bazıları tarafından kindar olarak görülür. Bunu da muhaliflerini tasfiye etmesiyle ilişkilendi-
rirler. Şeyh Sait İsyanı’ndaki tutumu ile Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden hemen sonra 
yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisini desteklemeyen Tevfik Rüştü Aras’ı Lond-
ra’ya Büyükelçi olarak göndermesiyle de örneklendirirler. Ancak 27 Mayıs Askeri Darbesi 
sırasında Kara Harp Okulu Komutanı Kurmay Albay Talat Aydemir’in, 22 Şubat 1962 ve 21 
Mayıs 1963 tarihlerinde giriştiği iki başarısız darbe teşebbüsü ile enosis gerçekleştirmek 
isteyen Kıbrıslı Rumların Aralık 1963’te adada gerçekleştirdikleri Kanlı Noel baskınının etki-
lerinin derinden hissedildiği bir dönemde, Başbakan şahsına yönelik bu saldırının gündemi 
meşgul etmesini istememiştir. Saldırgana karşı bir husumet beslememiştir. Suna’yı yargıya 
havale etmiştir. Böyle bir siyasi atmosferde saldırının başarısızlıkla neticelenmesi, Türkiye’yi 
büyük bir kaostan kurtarmıştır. 
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1965’teki meçhul ve meczup kişinin ne yapmak istediği ise, tam olarak anlaşılamamıştır. 
Kimliği belirlenemeyen şahsın, telefondaki ifadelerinden anlaşılacağı üzere DP’nin devamı 
partilere sempatisi bulunmaktadır. Ancak asker emeklisi bir veterinerin telefonla taciz edil-
mesi, 27 Mayıs Darbesi ve DP ile ne kadar irtibat kurulabilir tam olarak belli değildir? Aske-
rin uyanıklığı sayesinde telefon görüşmesi teybe kaydedilmiş ve polise intikal ettirilmiştir. 
Kolluk birimlerinin tüm çabalarına rağmen, telefonla tacizde bulunan şahsın kim olduğu 
tespit edilememiştir. 

Netice itibarıyla İsmet Paşa’nın en temel karakteri devletle bütünleşmesidir. Devlet, 
Paşa’nın bünyesinde somutlaşmıştır. Liyakat, sadakati de kapsar ve iç içedir. Liyakat sa-
hipleri, büyük ölçüde devletine ve kurumuna sadıktırlar.  Ancak her sadık, liyakat sahibi 
değildir. Bu bağlamda liyakat sahibi ve son nefesine kadar devletine bağlı olan Paşa, ulusal 
bir kahraman, asker, devlet adam ve liderdir. Paşa, 25 Aralık 1973 tarihinde tetikçilerin veya 
saldırganların kurşunlarıyla değil eceliyle son nefesini vermiştir.
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İSMET İNÖNÜ’YE HİTABEN YAZILIP 
KİTAPLAŞMIŞ AÇIK MEKTUPLAR

Birten Çeliker79

Mektup yazmak, mektuplaşmak günümüzde neredeyse unutulmak üzere olan bir ha-
berleşme biçimi olsa da önemini korumaktadır. Mektuplar, kullanılan dil ve üsluplarıyla ayrı 
bir boyut kazanırlar. Mektup, aile fertlerine olduğu kadar, arkadaşlar, meslektaş, resmi-özel 
kurumlara ve şahıslara da yazılabilir ve içeriği de yazılan kişi ve kurumlara göre değişir. 
Mektup, gönderilen kişi tarafından kamusal alan ve ortamda paylaşılmaz ise özeldir ve o 
şekilde kalır. Ancak bazı mektuplar sadece kişiye gönderilmek için yazılmaz, mektubun 
içeriğinde kamuoyunu ilgilendiren konular olduğundan, kamusal alanda paylaşmak için de 
yazılır. Siyaset adamlarına, gazetecilere ve yazarlara vb. göz önünde olan kişilere gön-
derilen mektuplar da bu türdendir. Bu tür kişilere gönderilen mektuplar şahsi beklenti 
ve kaygı içermesi yanında geneli ilgilendiren bir sorun ve bilgi içermesi nedeniyle de 
önemlidir. Yayın yoluyla yani ya gazete ve dergilere gönderilerek ya da kitap olarak basılan 
bu mektuplar “açık mektup” olarak adlandırılmaktadır. Bu mektuplar gönderildiği siyaset-
çiyi, destekleyici özellikleri yanında eleştireldir de.80 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 
ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’e ve İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye de 
“Mustafa Paşa’ya Açık Mektup” ya da “İsmet Paşa’ya Açık Mektup” gibi başlıklarla kale-
me alınmış, ya dergilerde ya da kitap olarak yayınlanmıştır.

İsmet İnönü hayatta iken ailesi, siyaset adamları, bürokratlar ve vatandaşlar tara-
fından kendisine yüzlerce mektup yazılmıştır. Bu mektupların bazısı okunduktan sonra 
kendisinin kişisel arşivine ve bazısı da devlet arşivlerine konulmuştur. İnönü’ye gönderilen 
bazı mektuplar da yayınlanmıştır. Yayınlananlar arasında İnönü’nün oğlu Erdal İnönü tara-
fından yazılan mektuplar dışında, İnönü’ye hitaben yazılıp “Açık Mektup” olarak yayınlanan-
lar da vardır. Bu açık mektuplar, Nuri Demirağ, Ahmet Bedevi Kuran, Mustafa Remzi Bucak 
ve Hikmet Kıvılcımlı tarafından yazılmıştır. Mektuplar, İsmet İnönü farklı siyasi makamlarda 
79  Doç.Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü, Ankara.
80 Açık Mektuplara dair bir bilgi için bkz. Serdar Sarısır ve Cafer Güler, “Bir Kamuoyu Oluşturma Aracı Olarak Türk Siyasi Hayatında Açık Mektuplar 
(1938-1950)”, DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 37, Sayı: 64, (2018), ss. 347-368.
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görev yaparken; ya Cumhurbaşkanı olduğu, ya da Cumhuriyet Halk Partisi (bundan sonra 
CHP) Başkanı olarak CHP’nin ana muhalefet partisi olduğu dönemde veyahut İnönü’nün 
1960 sonrası kurulan kabinelerde Başbakan olarak görev yaptığı dönemde, kendisine gön-
derilip sonra yayınlanmış veya gönderilmeden yayımlanmıştır. Örneğin, Nuri Demirağ ve 
Mustafa Remzi Bucak’ın mektupları İsmet İnönü’ye de gönderilmiş, ancak Ahmet Bedevi 
Kuran ve Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın mektupları İnönü’ye gönderilmeden yayımlanmıştır. 

Bu yazarların hepsi konumları itibariyle Türkiye siyaseti tarihinde önemli bir yere sahip-
tir. Bu nedenle de yazdıkları mektuplar içerikleri açısından önemlidir. Örneğin Nuri Demirağ 
bir işadamı olmakla birlikte, 1945’te Milli Kalkınma Partisi’ni kurarak çok partili döneme 
katkı sağlayan bir siyasetçidir. Demirağ mektuplarını İnönü henüz Cumhurbaşkanı iken 
göndermiş ve bu mektuplar toplu halde ilk kez 1949’da “C.H.P Genel Başkanı İ. İnönü’ye 
Açık Mektup” başlığıyla yayımlanmıştır. Hatta çok ilgi görmüş olmalı ki, ikinci baskısı da 
yapılmıştır.81  

Ahmet Bedevi Kuran, Prens Sabahattin’in kurduğu Teşebbüs-ü Şahsi Ademi Merkeziyet 
Cemiyeti’ni ve dolayısıyla da liberalizmi destekleyen eski bir Jön-Türk’tür. Atatürk hayatta 
iken onun politikalarını destekleyen Kuran, daha sonra CHP karşısında yer almış, ancak 
herhangi bir siyasi partide faaliyet göstermemiştir. Kuran, açık mektubu İnönü, 1950 sonra-
sında CHP ana muhalefet partisi olduğu dönemde, 1958 yılında “İsmet İnönü Paşa’ya Açık 
Mektup” başlığıyla yayımlanmıştır.82 

Mustafa Remzi Bucak ise, avukat ve aynı zamanda Kürt milliyetçisi de olan bir siyaset 
adamıdır. Bucak’ın “Türkiye Cumhuriyeti Başvekili Sayın İnönü’ye Açık Mektup... Yahut Fe-
derasyon Neden Türkiye’de Tatbik Edilmesin!” başlıklı açık mektubu, 1965’te İsmet İnönü’ye 
ve O, 27 Mayıs sonrası kurulan kabinede Başbakan iken gönderilmiştir. Bu açık mektup 
daha sonra Bir Kürt Aydınından İsmet İnönü’ye Mektup gibi farklı bir başlıkla Açık Mektup 
olarak 1991’de yayınlanmıştır.83 

Dr. Hikmet Kıvılcımlı ise Kurtuluş Savaşı’nda yer almış, Türkiye’de sol hareketin öncü-
lerinden Türkiye Komünist Partisi’nin üyeleri arasında yer alan bir siyasetçidir. Kıvılcımlı, 
İsmet İnönü’ye hitaben yazılan Açık Mektubunu yukarıda bahsedilen diğer üç açık mektup-
tan farklı olarak 18 Aralık 1869’da “Sayın İ.İ. Paşa’ya Açık Mektup” başlığı ile İnönü’nün CHP 
Genel Başkanı olarak görev yaptığı dönemde yazmış ve bu mektup İnönü’ye gönderilme-
den, 16 Şubat 1970 tarihli Aydınlık dergisinde yayımlanmıştır.84

Bu çalışma, İsmet İnönü’ye gönderilen Açık Mektupları incelemek amacıyla hazırlan-
mıştır. Çalışmada yukarıda bahsedilen Nuri Demirağ’ın yazdığı C.H.P Genel Başkanı İ.İnö-

81  Nuri Demirağ, C.H.P Genel Başkanı İ.İnönü’ye Açık Mektup, 2.Baskı, İstanbul; İktisadi Yürüyüş Matbaası, 1949.
82  Ahmet Bedevi Kuran, İsmet İnönü Paşa’ya Açık Mektup, İstanbul; Çeltüt Matbaası, 1958.
83  Mustafa Remzi Bucak, Bir Kürt Aydınından İsmet İnönü’ye Mektup, İstanbul; Doz yay., 1991, ss. 43-102.
84  Hikmet Kıvılcımlı, “Sayın İ.İ. Paşa’ya Açık Mektup”, Proleter Devrimci Aydınlık, Sayı: 2, (16 Şubat 1970), ss. 257-295.
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nü’ye Açık Mektup ile Ahmet Bedevi Kuran’ın yazdığı İsmet İnönü Paşa’ya Açık Mektup‘u 
incelenecektir. Yukarıda bahsedilen ve Mustafa Remzi Bucak ile Hikmet Kıvılcımlı’nın açık 
mektuplarına ise bu çalışmanın hacmini aşması nedeniyle bir başka çalışmada incelenmek 
amacıyla yer verilmemiştir. 

Açık mektuplardan her biri İsmet İnönü’ye saygılı bir üslup ile yazıldığı halde onun 
gerek cumhurbaşkanı gerekse de Başbakan olduğu dönemdeki uygulamalarına yönelik 
eleştirilerle doludur ve her biri farklı tarihlerde farklı meselelere ilişkin yazılmıştır. Bu çer-
çeveden ilerlediğimizde kitaplaştırılmış mektupların yazarları ve mektuplarını kronolojik 
olarak incelemek ve böylece neden yazıldıklarını anlamak yararlı olacaktır.

Nuri Demirağ ve “C.H.P Genel Başkanı İ. İnönü’ye Açık Mektup” 

İsmet İnönü’ye hitaben yazılmış açık mektuplardan ilki, Nuri Demirağ tarafından 
1949’da, “C.H.P Genel Başkanı İ. İnönü’ye Açık Mektup” başlığıyla yayınlanmıştır (EK-1). 
Kitap ilgi görmüş olmalı ki, 2. baskı yapılmıştır.85 Ancak bu çalışmada, çalışmanın hacmi 
nedeniyle ikinci mektubu yer verilmeyecektir.

“C.H.P Genel Başkanı İ. İnönü’ye Açık Mektup” başlıklı mektup, Nuri Demirağ’ın İnö-
nü’ye gönderdiği üç mektuptan oluşmakta ve bunlara ilaveten 8 Temmuz 1945 tarihli Vakit 
Gazetesi’nde yayımlanan ve Demirağ’ın kurucusu olduğu Milli Kalkınma Partisi’nin beyan-
namesi de kitaba eklenmiştir. Peki, kimdir Nuri Demirağ? 

Nuri Demirağ ya da Mühürdarzade Nuri Bey, Türkiye’de havacılık denildiğinde ya da 
birçok ilkler denildiğinde önde gelen kişilerden biridir. Demirağ, 1886’da Sivas Divriği’de 
doğmuş ve 17 yaşında başladığı memuriyet hayatını, 1920’de Maliye Şubeler Müfettişliği 
görevindeyken bırakmış ve elinde var olan 56 sarı altın (252 Lira) ile iş hayatına atılarak kır-
tasiye ile sigara kağıdı üretimine başlamıştır.86 Cumhuriyet tarihinde Demirağ, Türkiye’de 
ilk sigara kâğıdını (Türk Zaferi Sigara Kâğıdı) üreten ilk Türk veya Samsun-Sivas demiryolu-
nu yapan Türk girişimci olarak tanınmasının yanında, iki ayrı konudaki girişimiyle tanınır.87 
Bunlardan biri, Türkiye’de havacılık alanındaki öncülüğü diğeri de, 1945 yılında kurduğu 
Milli Kalkınma Partisi’dir.88 Bu parti, 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de başlayan çok partili 
dönemin ilk öncü partisidir, Demokrat Parti ondan sonra kurulmuştur. Ancak, Milli Kalkınma 
Partisi uzun ömürlü olamamış ve Demirağ 1954 seçimlerine Demokrat Parti (bundan sonra 
DP) listesinden katılmış ve DP’nin bağımsız kontenjanından Sivas milletvekili olarak seçil-
miş, 1957 yılında da şeker hastalığından vefat etmiştir.89 

85  Nuri Demirağ’ın, 1950 yılında İsmet İnönü’ye hitaben yazılmış ikinci açık mektubu “C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü’ye İkinci Açık Mektup” başlığı 
ile yayınlanmıştır. Bkz. C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü’ye İkinci Açık Mektup, İstanbul; Berksoy Matbaası, 1950.
86  Ziya Şakir, Nuri Demirağ Kimdir?, İstanbul; Kenan Matbaası, 1947, s. 5, 12 ve Necmettin Deliorman, Nuri Demirağ’ın Hayat ve Mücadeleleri, İstanbul; 
Nu.D. Matbaası, 1957, s. 7,  9.
87  Şakir, s. 5, 42 ve 48. 
88  Ercan Haytoğlu, “Milli Kalkınma Partisi Kurucusu Nuri Demirağ’ın Hayatı ve Projeleri”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2 
(1992), ss.257-264.
89  Deliorman, a.g.e., 66-79.
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Demirağ’ın çalışmamıza konu olan Açık Mektubu, havacılıkla ilgili çalışması ve buna 
ilişkin sorunları içermektedir. Demirağ mektuplarında büyük ölçüde, devletin Demirağ’a 
ait uçak fabrikasına verdiği siparişleri almaması ve bunun ardından yaşadığı mali sorun-
ları anlatmıştır. Bununla birlikte İnönü liderliğindeki CHP hükümetinin, yerli girişimcilere 
de destek vermemesi, mektuplarda eleştirilen konulardır. Demirağ İnönü’ye ilk mektubunu 
29 Kasım 1939 tarihinde (EK-2); ikincisini, 26 Ağustos 1940 tarihinde yazmıştır. Üçüncü 
mektubu 25 Eylül 1949 tarihli olup “C.H.P Genel Başkanı İ. İnönü’ye Açık Mektup” hitabıyla 
başlamaktadır (EK-3). Bu mektup aynı zamanda, tüm mektuplarının toplandığı esere isim 
olarak verilmiştir. Demirağ’ın mektuplarını, onun havacılık alanındaki girişimlerine dair 
bilgiler vererek incelemek yararlı olacaktır.    

Nuri Demirağ, Türkiye’de havacılık alanında bir öncü olarak kabul edilir, ancak ilk katkı 
Demirağ’ın kardeşi Abdurrahman Naci Demirağ’ın, 1935 yılında Türk hava filosunun güçlen-
mesine katkıda bulunmak amacıyla Türk Hava Kurumu’na 120 bin lira bağışta bulunmasıyla 
başlamıştır. Bu dönemde bir uçağın bedeli yaklaşık 35.000-40.000 Lira civarındadır.90 Kar-
deşinin ardından da Nuri Demirağ, Türk Hava Kurumu (bundan sonra THK) filosunu güç-
lendirmek ve uçak sanayini geliştirmek için İstanbul’da Vecihi Hürkuş ve Selahattin Alan 
beylerin desteğiyle 1936’da çalışmalara başlamıştır. Demirağ, 17 Eylül 1936 yılında Beşik-
taş’ta Uçak Etüt Atölyesi ile (Sivas) Divriği’de uçak fabrikası inşasına başlamıştır.91 Demirağ, 
Beşiktaş’taki etüt atölyesine ilaveten Yeşilköy’deki Elmas Paşa Çiftliği’ni satın alarak, 1500 
dönüm üzerine kendi deyimiyle “Gök Stadyumu”nu, yani sivil hava meydanını yapmıştır. 
Bu havaalanı, günümüzdeki Atatürk Havalimanı’dır. Demirağ’ın bu çiftlikte kurduğu komp-
leksin içinde ayrıca pilot ve teknik eleman yetiştiren Gök Okulu, pistler, uçak hangarları ve 
öğrenci yurdu da yapılmıştır.92 Hatta İsmet İnönü’nün oğlu Erdal İnönü de, kısa süreliğine 
buradaki uçuş okulunda eğitim görmüştür. Bu uçuş kompleksindeki fabrikada, Nuri Demi-
rağ’ın isminden esinlenilerek, “Nu. D. 36” adı verilen altı kişilik eğitim uçağı da dahil 38 uçak 
üretilmiş ve uçuş testleri yapılmıştır. THK, havacılık tesislerini geliştiren Nuri Demirağ’a, 22 
Ocak 1937 tarihinde atölyelerinde yapması için, 10 eğitim uçağı ile 65 planör siparişi vermiş 
ve sipariş edilen planörler yapılarak teslim edilmiştir. Ancak eğitim uçağı olarak yapılan Nu. 
D. 36 eğitim uçakları, THK tarafından teslim alınmamıştır.93 Nedeni ise, bu uçağın kontrol 
uçuşu sırasında Eskişehir’de düşmesi ve pilotu ki, aynı zamanda uçağın çizimlerini yapan 
uçak mühendisi Selahattin Alan’ın da ölmesidir. Bu olay üzerine, THK, 1 Mart 1939’da eğitim 
uçaklarının siparişini iptal etmiş ve Demirağ bu karara mahkeme yoluyla itiraz etmişse de, 
mahkeme onun aleyhine karar vermiştir. Bunun üzerine Nuri Demirağ, “Cumhurreisimiz İs-
met İnönü’nün Yüce Huzuruna” başlıklı, 29 Kasım 1939 tarihli mektubu yazmış ve mektupta 
bu kadar zamandır kendisinin girişimleri desteklenirken, bir kaza üzerine uçak alımlarının 

90  Türk Hava Kurumu, 28 Eylül 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti olarak kurulmuş ve 1935’te adı değişmiştir. Osman Yalçın, “Mühürdarzade Nuri Bey’in 
(Demirağ) Hayatı ve Çalışmaları (1886-1957)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 44, (Güz 2009), ss.743-769, 
s.751.
91  Şakir, a.g.e.,  s.55, 58
92  Şakir, ss. 63-64.
93  Şakir, ss. 62-63.
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iptal edilmesine sitem etmiştir.94 Bu mektup Demirağ’ın çalışmamıza konu olan kitabında 
yar almakla birlikte, aynı zamanda Cumhuriyet Arşivi’nde de bulunmaktadır.95 

Demirağ’ın, 1939 tarihli açık mektubunda iki konu öne çıkmaktadır. Birincisi, Demirağ’ın 
anlatımına göre, Hava kuvvetleri uzmanlarından oluşan bir heyetin, Nu. D. 36’yı eğitim uça-
ğı olarak onaylamaları ve uçuş izni vermelerine rağmen Türk Kuşu, “memlekette yegâne 
salahiyettar bu fen komisyonunun kararını dinlemeyerek tayyareleri kabulden imtina etmek-
te ve kaza hâdisesi yüzünden vukua gelen teehhürü nazarı itibara almayarak tayyareleri 
almamakta ısrar ve teminat mektubu muhteviyatı olan 14.000 lirayı zapt ve avans verdikleri 
40.000 lirayı istirdat” etmiş, yani avansı geri almıştır.96 İkinci konu ise, birincisine bağlı ola-
rak Türk Kuşu’nun uçak alımından vazgeçmesiyle Demirağ’ın ekonomik olarak zorlanması 
ve çalıştırdığı elemanlarını işten çıkarmak zorunda kalmasıdır. Demirağ, mektubunda bu 
konuyu Mareşal Fevzi Çakmak’a da bir telgrafla bildirdiğini, ancak cevap verilmediğini de 
belirtmiştir. Bununla birlikte Demirağ, tesisler ve uçaklar için bir buçuk milyon lira harcadı-
ğını belirttiği satırlarda şöyle yazmaktadır; “Bu uğurda şimdiye kadar harcanan bir buçuk 
milyon lira ile -hoş karakterim buna müsait değil ya- farzı muhal 15-20 adet han apartman 
yaptırır, senede 150 - 200 bin lira irat olarak istediğim yerde gezer, tozardım”.97 Demirağ 
İnönü’den adeta yalvarırcasına destek istediği mektubunda, uçak teknolojisinin geliştiğini 
ve bu nedenle havacılık alanında yetkin birinin havacılık ile ilgili kurumun yönetimine 
getirilmesini istemektedir;

Tayyare sür’atlidir. Mütemadiyen de sür’atleniyor. Havacılık işlerinin bu sür’ate ayarlan-
ması için, hepsi aynı rütbede ayrı ayrı noktayı nazar taşıyan hava komutanlarının başlarına 
tepeden tırnağa, başından sonuna kadar mes’uliyeti nefsinde toplayan (üzerine toz kondu-
rulmamış) yırtıcı, yaratıcı bir şahsiyetin (her memlekette olduğu gibi) bu mühim ve hayatî 
işin başına geçirilmesi suretiyle tevsiini ve mahdut çerçeve dahilinde bırakılmamasını yal-
vararak kemali hürmetle arz ve niyaz ederim.98 

İlginçtir ki, Demirağ 1939 tarihli bu mektubunu yayımladığında, son kısmında yer alan 
bazı kelimeleri çıkarmıştır. Örneğin mektubun orijinalinde “bu mühim ve hayatî işin başına 
geçirilmesi suretiyle tevsiini ve mahdut çerçeve dahilinde bırakılmamasını vatanın yegane 
kurtarıcısı siz büyük milli şefimden yalvararak kemali hürmetle arz ve niyaz ederim” şek-
linde yazılmışken99, kitaptaki kısımda “vatanın yegane kurtarıcısı siz büyük milli şefimden” 
cümlesi yoktur ve bu tutum da Demirağ’ın tepkisinin bir göstergesi olmalıdır. 

94  Demirağ, mektubunda, “Nu. D. 36” adlı uçağın tüm kontrollerden geçmiş olduğunu belirtmiş ve şunları yazmıştır; “Uçuş melekesi az olan bir 
mühendisimin, rızam hilâfıma tayyare ile Eskişehir’e giderken İnönü’nde yapılmakta olan törene iştirak etmek isteyerek, sahanın darlığı, planör, tayya-
relerin ve ziyaretçilerin çokluğu yüzünden meydanda yer bulamamasından ekin tarlası içerisinde yere konuş esnasında bir metrelik çukuru görmeyerek 
mühendisin ölümü ile neticelenen bir kaza vukua gelmişti. Bunda tayyarenin kabahati yoktur”. Demirağ, s. 6.
95  TC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Arşivi (bundan sonra CCA), Muamelat Genel Müdürlüğü (bundan sonra MGM), Yer Bilgisi: 59-399-25, Dosya Ek: 
61, Belge Tarihi: 29.11.1939, Kurum: 30-10-0-0.
96  Demirağ, s. 7. 
97  Demirağ, s. 7.
98  Demirağ, s. 8.
99  CCA, MGM, 59-399-25, Dosya Ek: 61, Belge Tarihi: 29.11.1939, Kurum: 30-10-0-0.
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Demirağ, 1939 tarihli mektubu yazmasına rağmen Cumhurbaşkanı İnönü’den talep et-
tiği desteği alamamış, ancak buna rağmen havacılık ile ilgili çalışmalarına devam etmiş-
tir. Hatta 1939 yılında onun teşvikiyle Yüksek Mühendis Mektebi, Makine Şubesi’ne uçak 
mühendisliği eğitimi de ilave edilmiştir. 1940 yılında gazetelere verdiği ilanla da, en az 
ortaokul mezunu 18-23 yaş arası gençlere ücretsiz yarım saatlik uçuş eğitimi vereceğini 
bildirerek, ülkede havacılığın sevdirilmesini gönüllü olarak üstlenmiştir.100 

Demirağ çalışmalarını sürdürürken, Cumhurbaşkanı İnönü’ye İkinci Dünya Savaşı’nın 
sürdüğü bir dönemde, 26 Ağustos 1940 tarihinde bir mektup daha yazmıştır. “Cumhur Re-
isimiz İsmet İnönü’nün Yüksek Huzuruna” hitabıyla başlayan mektubun yazılma gerekçesi 
de, yukarıda özetlenen 29 Kasım 1939 tarihli mektubuna cevap almamış olmasıdır. Çünkü 
26 Ağustos 1940 tarihli mektubunda bir önceki mektubu tekrar hatırlatmak istediğini ve 
mektubuna eklediği evraklarla ihtiyaç olan uçakları ülkede üretebileceğini belirtmiştir. De-
mirağ bu mektubunda, Almanya’nın “tayyare, tank ve teferruatına ait iptidai maddelerin 
kısmı küllisini hariçten tedarike mecbur olduğu halde” bunların tümünün Türkiye’deki ye-
raltı kaynaklarından sağlanabileceği ve bunları, hammadde olarak satıp ülkeye döviz ka-
zandırılabileceğini belirtmektedir. Mektupta, İnönü’yü ziyaretinde kendisinin ne dilediği so-
rulduğunda, bunları sonra belirteceğini söylediği ve bu isteğinin elindeki “... 10-12 mektep 
tayyaresinin ve birkaç plânörün hava kuvvetlerince veya Türk Kuşu’nca satın alınması gibi 
mevziî yardımların düşman şerrinden vatanı muhafaza için yapılmak istenen aslî hizmetlere 
zerre kadar tesiri” olmayacağını belirtmiştir.101 Demirağ, dileğinin ise, kendisine 20 milyon 
lira verilerek, “Beşiktaş, Yeşilköy ve Divrik’teki tayyare tesisatımın ve madenlerinin ve bu 
para ile alınacak malzemelerin, memleketin münasip ve mahfuz yerlerinde mümkün mer-
tebe kimseye sezdirmeden ve bilinenler de gayet ufak ve ehemmiyetsiz gösterilmek şek-
linde- kurulacak müteaddit muazzam fabrikaların kâffesi devlete temlik edilmek şartiyle...” 
ve yurtdışından alacağı “lüzumlu makine, âlât ve edevatı da emin yollardan memlekete” 
getirip “icabı kadar mütehassıslar angaje ederek” kurmak olduğunu belirtmiştir. Demirağ 
hatta devlet kendisine bu parayı verdiği takdirde, bunu hiç kimseye hatta mühendisle-
re bile söylemeyeceğini ve aldığı paranın bir borç olduğunu söyleyeceğini belirtir. Bunun 
gerekçesini ise şöyle açıklar; “bunun bir ikraz mahiyetinde bulunduğuna emin olmaları lâ-
zımdır. Yoksa devlet malı olduğunu ve devlet hesabına işin yapıldığını öğrenirlerse, fertlerin 
malı gibi fazla masraflardan tasarrufa imkân olamaz. İsraf ve suiistimalin önüne geçmek 
dahi müşkül olur.”102

100  Şakir, s. 70.
101  Demirağ, s. 8.
102   “Bilumum teferruatıyla şimdiki Alman tayyare, tank ve askerî kamyonları ve uçucu ve yapıcı personelleri adedinden, (1) eksik olmamak ve vasıfça 
bunların çok üstünde bulunmak üzere azamî 7-8 sene zarfında memleketimizde bu mühim ve hayatî, müdafaa vesaitinin meydana getirilmesine kat’î 
imkân vardır. Bu müddet sonuna kadar Almanların bu vasıtalar: ya azalır (2) ya çoğalır, bunu zaman gösterecektir. Bu ihtiyacı temin için şahsî tasarruf 
sistemimle-fabrika tesisatı, alât, edevat vesairenin kâffesi hiçbir vergi ve resme tabi olmamak şartiyle- aşağı yukarı 1,5 Milyar Türk lirası ister. Devlet 
mevzuatının takyidatı içinde bu müddette bunun onda birinin vücuda getirilmesine imkân olmadığı gibi on misli para da sarf edilse yine maksada vusul 
mümkün olamaz. Bu iş için bu sene aşağı yukarı 20.000.000 Türk lirası lâzımdır. Direktifleriniz altında santimine kadar hesabı mutemedinize verilmek 
kaydile ve Beşiktaş, Yeşilköy ve Divrik’teki tayyare tesisatımın ve madenlerimin ve bu para ile alınacak malzemelerin memleketin münasip ve mahfuz 
yerlerinde -mümkün mertebe kimseye sezdirmeden ve bilinenler de gayet ufak ve ehemmiyetsiz gösterilmek şeklinde- kurulacak müteaddit muazzam 
fabrikaların kâffesi devlete temlik edilmek şartiyle bu para emrime tahsis edildiği takdirde; Amerika’da, Almanya’da, Fransa’da tahsil ettirdiğim genç 
yüksek tayyare, motor ve maden ve izabe mühendislerinden 7-8 adedini beraberime alarak derhal bir tarikle Amerika’ya hareket eder, orada bulunan 
ve sureti melfuf mukavelename ile fabrikamın organizatörlüğünü deruhte eden beynelmilel şöhreti haiz Amerika tebaasından profesör Gasner’e birlikte 
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Demirağ bu mektubunda ayrıca, şimdiki savaşların süngü ile değil yeni icatlarla ya-
pıldığını ve bu nedenle Türkiye’de üretilecek “Türk dehasının mahsulü olan”  bu icatlardan 
oluşan teçhizatla Türk askerinin desteklenmesi gerektiğini belirtir. Hatta fabrikalarını da 
devletin hizmetine sunduğunu da iletir.103 

Demirağ’ın 1940 tarihli mektubunda ilettiği önerilere karşılık verilmiş olmalı ki, Yeşil-
köy’de bulunan tesisleri, 17 Ağustos 1941’te devlet görevlileri ve halkın katılımıyla resmen 
açılır ve Demirağ’ın fabrikasında üretilen yolcu uçağı, 10 Ocak 1941’de ilk uçuşunu yapar. 
Bununla birlikte Demirağ’ın Etimesgut’ta açılan fabrikasında üretilen uçak da 7 Haziran 
1941’de uçuş testi için havalanır.104 Onun atölyelerinde yapılan 9 uçak, Preveze Zaferi’nin 
404. yıldönümü olan 28 Eylül 1942’de, İstanbul’da gövde gösterisi yaparlar.105 Demirağ’ın 
Gök Okulu’nda 300’e yakın pilot yetiştirilmiş ve tesislerinde uçak üretilmesi yanında, uçuş 
eğitimi de verilmiştir.106 Onun ürettiği uçaklarla 16 bin saat uçuş yapılmıştır.107 Ürettiği yol-
cu uçağı Bursa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Konya, Adana, Elazığ, Malatya ve Divriği’ne 
uçuşlar yapmıştır.108 Hükümet, Demirağ’ın fabrikalarında yapılmak üzere uçak siparişleri 
vermiştir ve Demirağ da, THK’nın sipariş ettiği 12 eğitim uçağını ve Devlet Hava Yolları 
tarafından sipariş edilen nakliye uçağını şartnamelere uygun olarak tamamlayıp teslim 
etmiştir. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı 16 Haziran 1942’de Hava Kuvvetleri’ne ait tayya-
re, motor ve kara nakil vasıtalarının tamir ve bazı yedek parçalarının Demirağ’a ait tesis-
lerde yapılmasını Bakanlar Kurulu’na tavsiye etmiştir. 1 Ağustos 1942 tarihinde Bakanlar 
Kurulu bu talebi kabul etmiştir. Ancak ilginçtir ki, THK ve Devlet Hava Yolları, Demirağ’ın 
fabrikalarında yapılmak üzere verdiği uçak siparişlerini 1943 yılında iptal etmiştir.109 THK 
uçakları almadığı gibi, Demirağ’ın gösterdiği teminatını da irat (gelir) olarak kaydeder. Bu-
nun üzerine Demirağ da, 51 bin liralık teminat mektubu yanında, maddi zararlarının kar-
şılığı olarak 170 bin lira isteğiyle dava açar.110 Bu davadan sonra da Demirağ’ın faaliyetleri 
devam eder ve hatta Nu. D-38 tipi uçak, 26 Mayıs 1944 tarihinde İstanbul-Ankara seferine 
başlar.111 Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklarının bir kısım onarım ve mal-
zeme ihtiyacı desteği, 1949 yılına kadar Demirağ’ın tesislerinden karşılanmıştır. Ancak Milli 
Savunma Bakanlığı’nın teklifi ile Demirağ Uçak Fabrikası’nın harp sanayii statüsü, Bakanlar 
satın alacağım lüzumlu makine, âlât ve edevatı da emin yollardan memlekete getirir ve daha icabı kadar mütehassıslar angaje ederek işe sarılırım. Ve ku-
rarım. Eğer emrime para verilecek olursa herkesin ve hattâ mühendislerimin bile bunun bir ikraz mahiyetinde bulunduğuna emin olmaları lâzımdır. Yoksa 
devlet malı olduğunu ve devlet hesabına işin yapıldığını öğrenirlerse, fertlerin malı gibi fazla masraflardan tasarrufa imkân olamaz. İsraf ve suiistimalin 
önüne geçmek dahi müşkül olur.” Demirağ, ss.9-10.
103  “İptidaî maddelerimizin mamûl halde harice satışında memlekete getireceği dövizi şimdiden hesaba katmamak lâzımdır. Bir seneden beri 
devam eden muharebelerin hiçbirinde süngü süngüye harp edildiği işitilmemiştir. Vatanın müdafaası için düşmanların silâhlarından daha üstün-, 
daha mebzul vesaitle ve Türk dehasının mahsulü olan yeni yeni icatlarımızla icabında dünyaya karşı koymaktan asla çekinmeyen kahraman Türk 
askerlerini teçhiz etmek devleti idare edenlere ve başında bulunanlara aittir... Takriben 35.000 büyük küçük tayyare, 12.000 tank, 68.000 askerî 
kamyon, 150.000 pilot) Bu iş tekemmül ettikten sonra esasen “tamamı devlete temlik olunacak olan fabrika, levazım, makine, alât ve edevat ve bilumum 
tesisat ve madenlerim de devletin malı olur- Bu çorbada benim de birazcık tuzum bulunmuş olmakla müteselli olarak kendimi bahtiyarlardan sayarım. 
Halı hazırda mevcut ve müesses havacılık teşkilâtlarının ıslâhı yoluyla bu hayatî meselenin tahakkukuna kat’ıyyen imkân olamayacağını şimdiden arz 
ederim. (Ticarette ıslah kaidesinin carî olduğu, tahrip kaidesinin yeri olmadığı) nazariyesinin bu manada tatbiki maalesef mümkün değildir.” Demirağ,  ss. 
7-10.
104  Şakir, s.78, 80-91.
105  Şakir, 105.
106  Şakir, 114.
107  Şakir, 119.
108 Şakir, s.s. 95-96.
109  Deliorman, ss.32-33.
110  Şakir, s.118.
111  Yalçın, s. 761.
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Kurulu’nune 11 Haziran 1949 tarihli bir kararı ile sona erdirilmiştir.112 Bu arada Demirağ, Milli 
Kalkınma Partisi’ni kurmuştur. Uçak alım iptalleri ile fabrikasının harp sanayi statüsünün 
iptalinde, Demirağ’ın CHP’de siyaset yapmak yerine ayrı bir parti kurmasının etkisi var mı-
dır bilinmez ama Demirağ, uçak fabrikasının harp sanayii statüsünün iptali üzerine huku-
ki girişimlerde bulunmuştur. Ancak, bütün bilirkişi raporlarının olumlu olmasına karşın bu 
mücadelesinde başarısız olmuş ve ürettiği uçaklar elinde kalmıştır. Bunun üzerine Demirağ, 
Cumhurbaşkanı İnönü’ye 25 Eylül 1949 tarihli ve “C.H.P Genel Başkanı İ. İnönü’ye Açık 
Mektup” başlıklı mektubunu göndermiştir.113 

Nuri Demirağ, 1949 tarihli mektubunda yine havacılık alanındaki girişimlerine yapılan 
engellemeleri eleştirmiştir. Mektubuna, “İngiliz tepkili uçaklarının akrobasilerini seyretti-
niz. İngiliz sefiri; yatının içerisinde Dolmabahçe istikametinde, Üsküdar cihetinde bulu-
nuyordu. Siz de her halde saray balkonundan uçuşları, akrobasileri takip ettiniz. Vicda-
nınız mustarip mi idi, müsterih mi idi?” sorusuyla giriş yapan Demirağ, devamında İngiliz 
uçaklarının gösterisini kendisinin de seyrettiğini ve “Bir an mazi ile; baltaladığınızı zannet-
tiğiniz yetiştirdiğim kahraman Türk pilotlarının hayalleri gözümün önünden geçti. Yanımda 
yeisimi giderecek, beni teselli edecek kimse yoktu...” cümlesini yazar.114 Demirağ, mektu-
bunda silah üreticisi Friedrich Krupp ve Alman İmparator II. Kayzer Wilhelm’in ona verdiği 
destekten örnek verir. Krupp’a verilen büyük siparişlerin tecrübe ve muayene komisyonu 
tarafından red edilmesi üzerine sıkıntı yaşadığını ve onun “vakarlı, şerefli bir iş adamı oldu-
ğu için borcunu ödemek üzere fabrikasından başka bütün mal ve mülkünü satışa çıkarmış” 
olduğunu yazar. Demirağ, Krupp’un yaşadığı sıkıntıdan haber olan II. Kayzer Wilhelm’in 
Krupp’u çağırıp onun için Reichbank’a bir çek verilmesini ve Krupp’a da “dökümleri fırına 
atınız, yenisini yapınız, bunda da muvaffak olmazsanız yine geliniz” örneğini verir. Demirağ 
daha sonra da, İnönü’yü aşağıdaki cümlelerle eleştirir;

Envaı akrobasilerle 25.000 uçuş yaparak Türk kahraman yüksek tahsilli fen adamlarını 
yetiştiren bizim başlangıç tayyarelerimiz nahak yere reddedilmiştir. Bu can bu tende kaldık-
ça bu davaya devam edilecektir. Wampir uçaklarıyla uçan İngiliz pilotları da yüksek tayyare 
mühendisleridir. İngiliz milleti buhranlar geçiriyor, her nevi vesika usulleriyle  mahrumiyet-
lere katlanıyor, parasının kıymetini düşürmek mecburiyetinde kalıyor, fakat tayyareleri için 
hiçbir fedakârlıktan çekinmiyor. Çünkü: Hakim ve müstakil yaşamak azmindedir. Siz aksine 
başkasının yardımına güvenerek memleketi silahsızlandırma yolunu tutuyorsunuz.”115 

Ancak Demirağ’ın eleştirisi bununla da kalmaz ve İnönü’yü “Genel Kurmayın teşvikiyle 
takdiriyle vücuda gelen tayyare tesislerimizi de, ne hale getirdiğinizi bilmeyen yoktur” di-
yerek suçlar.116 

112  Yalçın, s. 154.
113  Demirağ, s. 2.
114  Demirağ, s.  2.
115  Demirağ, s. 3.
116  Demirtağ, s. 5.
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Demirağ, 1949 tarihli bu mektubunda, havacılık alanında yerli girişimciye verilmeyen 
desteğin diğer alanlarda da olduğunu göstermek için, demiryolu yapımında Türk şirket-
leri yerine yabancı firmalara verilmesini Kayseri-Ulukışla hattı örneğini vererek eleştirir. 
Demirağ, yabancı şirkete daha fazla ödenerek demiryolu hattının yaptırıldığını ve şirketin 
köprü yapımında “çimentolu harç yerine toprak koyduğu anlaşıldığından şeriklerimizden 
müteahhit mühendis Ahmet Asim merhuma 84 adet köprü yıktırılıp yeniden” yaptırıldığını 
yazar ve “Türk işadamları bin bir çeşit müşkülât içerisinde, ecnebi müteahhitlerin böylece 
memleketten uzaklaştırılmasını” sağladınız diyerek eleştirilerini sürdürür.117 

Demirağ mektubunda ayrıca, İnönü’yü köylünün zor durumda olduğundan haberdar 
olmadığı ve kendisine bu konuda iletilen eleştirilerden hoşlanmadığını aşağıdaki cümlelerle 
iddia eder; 

O zaman başvekâlet makamında izahat alırken köylünün ahvalini sordunuz. (Musta-
rip) olduğunu söyleyince- tehevvüre kapıldınız fakat cebrî nefs ederek kendinizi tuttunuz. 
Köylülerin senede iki, iki buçuk ay amelelik yaptıklarını ve ekserisinin 60-70 kuruş günde-
liklerinden bir köylü sigara paketi ve altı kuruşa bir ekmek masrafından başka artırabildiği 
25-30 lira ile köyüne dönerek hayvan resmini ve vergilerini ödedikten sonra öküzü tek ise 
bir öküz daha satın alabildiğini izah etmiştim. Bu da sizi tatmin etmemiş olacak ki, kapının 
önünde veda ederken (Ya Nuri bey; köylü mustarip) diye takazada bulundunuz. İhtişam ve 
debdebenin gururu ile özü sözü doğru olanların samimî sözlerini muhalefet telakki ederek 
etrafınızı çevreleyenlerin mütalâaları hoşunuza gidiyordu. Köylülerin hali işte meydanda. İç 
Afrika, iç Asya sefaleti içinde aç, çıplak inliyorlar. Eğer siz o zaman (bunların ıstırabını nasıl 
hafifletebiliriz?) deseydiniz o yarayı tedaviye kadir Türk vatandaşlardan pek çoklarını arar 
bulurdunuz.”118 

Büyük ölçüde, CHP hükümetinin yerli üretime önem vermemesi ve bunun eleştirisi 
üzerine kurgulanan 25 Eylül 1949 tarihli mektubunda Demirağ ayrıca, 2. Dünya Savaşı sıra-
sında Tahran Konferansı’nda Türkiye’nin savaşa girmesine yönelik teklifin red edilmesini de 
büyük bir kayıp olarak gördüğünü belirterek eleştirir ve bunun sonucu olarak da, “Bilâhare 
Yalta Konferansı’nda ne karar verildiğini bilirsiniz” diyerek, bu konferansta Boğazların statü-
sünün Sovyet Rusya lehine değiştirilmesinin gündeme getirildiğini ima eder.119

Demirağ, mektubunun son kısmında da, Atatürk döneminde Başbakanlık görevinde 
bulunmuş biri olarak İnönü’nün, Atatürk’ün “devleti idare edenlerinin 30-40 sene ileriyi 
görmek gerekir” sözünü dikkate almasını ister. Demirağ ayrıca, Devlet Bakanının “Ame-
rikan yardımından “ilham alarak Türkiye’nin küçük Amerika olacağını teşhir etmek lütfunda 
bulundu!...” cümlelerine rağmen, Amerika’nın 1943’ten beri Türkiye’ye “tayyare meydanla-
rını, radar tesislerini, her nevi maddî ve manevî yardım” yaptığını, ama buna rağmen CHP 
117  Demirağ, ss. 3-4.
118  Demirağ, ss. 4-5.
119  Demirağ, s. 11.
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hükümetinin “Hariç bir devletin tesirine tabi olarak, bin bir çeşit müşkülâtlar göstererek bu 
yardım ve işbirliği tekliflerini ve teşebbüslerini” sonuçsuz bıraktığını yazar.120 

Hükümetin 2. Dünya Savaşı’na katılmaması ve özel teşebbüse destek vermemesini 
eleştirdiği mektubunu Demirağ, önceki iki mektubunun aksine sert bir üslup ile “Madem-
ki, Türk varlığına ve kudretine itimadınız yoktur, o halde Devlet Reisliğinden hemen çe-
kilmenizi; bu işi milletin ehline tevdi etmesine müsaadenizi talep ve teklif ediyorum” 
cümlesiyle bitirir.121 Demirağ’ın 1949 tarihli mektubunda, bu kadar cüretkâr olmasında Milli 
Kalkınma Partisi gibi bir muhalif parti kurmuş olmasının etkili olup olmadığı bilinmez ama, 
sipariş verilen uçakların alınmamış olması onun tüm sermayesini tüketmesine ve işlerinin 
bozulmasına yol açmıştır. Bununla birlikte, Demirağ’ın kurduğu tesisler de çürümeye bıra-
kılmış ve bu konuda hükümet hiçbir şey yapmamıştır. Demirağ’ın mektubunda, kendisi-
ne yönelik suçlamalarına karşın İnönü’nün, Demirağ’a karşı herhangi bir hukuki girişimde 
bulunmaması da önemlidir. Bu durum ya Demirağ’ın suçlamalarında haklı olduğu, ya da 
İnönü’nün hoşgörüsü olarak da yorumlanabilir. 

Ahmet Bedevi Kuran ve “İsmet İnönü Paşa’ya Açık Mektup”

Nuri Demirağ’ın dışında İsmet İnönü’ye hitap eden bir diğer açık mektup da, Ahmet 
Bedevi Kuran tarafından yazılmış ve yayımlanmıştır. Bu mektup İnönü’ye gönderilmeyip 
doğrudan yayımlanmıştır. Peki, Ahmet Bedevi Kuran kimdir?

Ahmet Bedevi Kuran, 1886’da Trabzon’da doğmuş asker kökenli bir siyaset adamı ve 
yazardır. Kuran, Kuleli Askeri Lisesi’nden 1905’te mezun olmuş, Harbiye’deki öğrenimi ise, 
Sultan II. Abdülhamit karşıtlığı yüzünden kısa sürmüştür.122 Kuran’ın gençlik yılları hem Sul-
tan II. Abdülhamit karşıtı bir Jön-Türk, hem de İttihat ve Terakki’ye muhalif: Prens Saba-
hattin yanlısı olduğu ve 1908 sonrasında, İttihat ve Terakki karşıtı faaliyetlerde bulunduğu 
gerekçesiyle sürgünlerde geçmiştir. En son sürüldüğü Sinop’tan Sivastopol’e, oradan da 
Paris’e kaçmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı dönemde Cenevre’ye geçmiş ve ora-
da Türk Menfaatlerini Koruma Cemiyeti’nin kuruluşuna öncülük etmiştir.123 Kuran, Jön-Türk 
faaliyetleri içinde geçen yaşamını daha sonra “İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler” başlığı ile 
1945’te yayınlanan kitabında kısmen anlatmıştır.124 

Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle 1919 yılında Türkiye’ye dönen Ahmet Bedevi Ku-
ran, 22 Mayıs 1920’de İstanbul Hükümeti’nce Gebze kaymakamı olarak atanmıştır. Ancak, 
Kuran’ın Kuvayı Milliye’ye yardım ettiği anlaşılınca, Eylül ayında bu görevden alınmıştır.125 
İstanbul’a dönen Kuran, Kurtuluş Savaşı’nı desteklemiş olsa da, bu savaş sonrası siyaset ile 

120  Demirağ, s. 14.
121  Demirağ, s. 15.
122  Ali Birinci, “Ahmet Bedevî Kuran, Jön Türklüğün Tarihçisi”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12 (Aralık 2002), ss. 1-37, s.2.
123  Birinci, ss. 10-11, 13-22.
124  Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, İstanbul; Tan Matbaası, 1945.
125  Birinci, s. 22.
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ilgilenmemiştir. 1924 yılında Kıdemli Yüzbaşı rütbesiyle emekliye ayrıldıktan sonra, İstan-
bul’da Elektrik Türk Anonim Şirketi’nde abonman memuru olarak çalışmıştır. Daha sonra 
da, iskân ve nüfus mübadele işlerine bakan Muhtelit Mübadele Komisyonu-Ayvalık ve Gi-
resun Takdir-i Kıymet Heyeti’nde Türk âzâsı olarak, iki yüz dolar maaşla Heyetin lağvına 
kadar (26.1.1928-22.3.1930 arası) bulunmuştur.”126 Bu son memuriyetinden sonra Ankara’ya 
giden Kuran, Ziraat Bankası’nda çeşitli görevlerde çalışmış, ardından da Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nde görev yapmış ve 1948’de İstanbul’a dönmüştür.127 

İstanbul’a döndükten sonra Kuran, genç yaşlarından beri çeşitli aralıklarla gazetelere 
yazı göndererek sürdürdüğü yazarlık çalışmalarını, düzenli olarak yapmaya başlamıştır. Bu 
bağlamda eserlerini bastırabilmek için 1945’te, emeklilik aidatlarını toptan almıştır. Kuran, 
emeklilik döneminde siyaset ile uğraşmayıp gazetecilik çalışmaları yanında İnkılap Tarihi-
miz ve Jön Türkler ile İnkılâp Tarihimiz ve İttihat ve Terakki (1948) kitapları dışında; arala-
rında Hüseyin Cahit Yalçın’a hitaben yazdığı açık mektubu: Hüseyin Cahit Yalçın Bey’e Açık 
Mektup (1955) ve bu çalışmada yer alan 1958 tarihli, “İsmet İnönü Paşa’ya Açık Mektup” 
başlıklı açık mektuplarını yayınlamıştır (EK-4). Kitapları, açık mektupları dışında Kuran’ın 
çeşitli gazete ve dergilerde de makaleleri yer almıştır.128 Kuran, 1966 yılında İstanbul’da 
vefat etmiştir.

Gençliğinden itibaren siyasi mücadelelerin içinde olan Ahmet Bedevi Kuran, 1958 yı-
lında çalışmamıza konu İsmet İnönü Paşa’ya Açık Mektubu yayımlatmıştır. Çeltüt Matba-
ası’nda basılan 56 sayfalık bu kitap, yayımlandığında Demokrat Parti iktidardadır ve İsmet 
İnönü’nün başkanı olduğu CHP de ana muhalefet partisidir. Nuri Demirağ’ın Açık Mektu-
bu’ndan farklı olarak Kuran’ın açık mektubu, önce ihtiraslı olmanın yanlışlığını anlatan be-
timlemelerle başlayıp daha sonra İnönü’ye ağır eleştiriler yöneltilen ve hatta zaman zaman 
İnönü’nün Cumhuriyet dönemindeki Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemindeki gö-
revleri ve yaşamından örnekler verilerek ciddi şekilde suçlandığı bir mektuptur.

Kuran, açık mektubunu neden yazdığını, eserin iç kapak sayfasında yer alan “Başlan-
gıç” kısmında şu cümlelerle açıklamıştır; 

Sevgili Atatürk’ün ebediyete intikalinden sonra hakkında reva görülen bazı saygısızlıkla-
rı ve kendisine karşı ilgi besleyenlere tatbik edilen usulsüzlükleri teşhir için bu eseri kaleme 
almış bulunuyorum. Maksadım, tarihi olayların bütün çıplaklığı ile ortaya konmasını temin ve 
gençliği mukaddema cereyan eden hakikatlere vukuf peyda etmelerini kolaylaştırmaktır. Bi-
naenaleyh, ince teferruata girişmeden, geçmişe ait bazı hadiselerin ana hatlarını bu suretle 
belirtmek karilerimi memnun ederse ne mutlu129.

126  Birinci, s. 23.
127  Birinci, ss. 23-24.
128  Birinci, ss. 25-36.
129  Kuran, (1958), s.1.



56

Aslında Kuran, bu açık mektubu Demokrat Parti’ye muhalefetinden dolayı İsmet İnö-
nü’yü eleştirmek üzere yazmıştır ve Atatürk’e saygısızlık yapanlar olarak gösterilenler hem 
İnönü ve CHP’liler, hem de gazeteci ve siyaset adamı Hüseyin Cahit Yalçın olduğu, mektu-
bun devam eden satırlarında yazılmıştır. 

Kuran, açık mektubuna “İsmet İnönü Paşa’ya Açık Mektup” başlığı ile giriş yapmış ve 
ilk cümleleri “İyi, kötü; müspet, menfi; doğru veya eğri gibi herhangi bir mefhuma fazla 
ehemmiyet verenlerde, böyle bir zaafa müptelâ olanlarda gayri iradî ve İhtiyari ihtiras ateşi 
hükmünü kolayca icra ediyor kanaatindeyim. Muhterisler ise, bilhassa siyasî sahada herke-
si kör, âlemi sersem sanacak kadar meflûç oluyor ve rakipleri için hiddet ve şiddet izharını 
kendilerince tabiî bir hak sayıyorlar...” olmuştur.130 Bu nedenle Açık mektubun neredeyse 
ilk kısımları ihtiraslı olmanın bir hastalık olduğu ve bunun da ülkeye zarar verdiğini anla-
tan cümlelerle doludur. Örneğin şöyle yazmıştır; “görüş ve düşünüşleriyle ihtiraslarını tevlit 
eden noktaya ulaşamamaktan mustarip birer hasta bulunduklarından, emellerine erişmek-
ten başka hiç bir şeye ehemmiyet vermiyorlar... Bunlar, henüz tamamen istikrara erişemeyen 
memleketin maruz bulunduğu üzüntülü hali, daha hüzünlü bir duruma giriftar eylediler...”131. 

Kuran, isim vermeden, “ufak tefek sarsıntılar ihtiras hastalığına müptelâ bu gibi zaval-
lılar” diye eleştirdiği ihtiras sahiplerini, “kendi ihtirasını tatmin için millettaşları aleyhine iç-
timaı muvazeneyi yersiz alt üst etmek, hiçbir vakit tasvip edilemez. Her hangi bir politika 
salikinin mevcut diğer zümreler zararına faaliyete girişmemesi, nefsine hakim olması millî 
ve vicdani bir borçtur. Bu keyfiyeti takdir etmeyen, edemeyen milletine olduğu kadar kendi 
nefsine de, şüphesiz fenalık iras etmiş olur” cümleleriyle uyarır.132 Kuran, ihtiraslı insanların 
ülkeye zarar verdiğine dair örnek olarak da, kendisinin de muhalifi olduğu İttihat ve Terakki 
dönemi ve Enver, Talat, Cemal Paşaların yanlış uygulamaları ile Hitler ve Mussolini örnek-
lerini göstermiştir. Kuran, etrafta onları takdir eder görünen menfaatperestler olduğu ve 
menfaat elde edemeyince de, taraf değiştiren (tebdil-i cephe) bu insanların şakşakçılıkları 
yüzünden, bu paşaların yanlış uygulamalarını fark edemeyip ülkeye zarar verdiklerini belir-
tir. Burada şakşakçı olan kişi olarak bahsedilen, Hüseyin Cahit Yalçın’dır.133

Kuran, ihtiraslı olmanın zararlarından bahsettikten sonra İnönü’ye açık mektubu yazma 
gerekçesini “Paşam, bu kısa mukaddimeden sonra arz edeyim ki, son seçim münasebetiyle 
muhalefet namına ibraz ettiğiniz faaliyetin pek müfridane olduğunu, bir Türk vatandaşı sı-
fatıyla işaret etmeği lüzumlu görüyorum. Ve bu yüzden memlekette bir ikilik ve millete 
tefrika yaratılmış olmasından korkuyorum. Bu endişeye binaen, ihtiras meselelerine mü-
teallik bazı keyfiyetleri bu satırlarda insaf ve izanınıza sunmak istiyorum...” cümleleriyle 
açıklar.134 Daha sonra Kuran, eleştirilerinin dozunu arttırır;

130  Kuran, s. 5.
131  Kuran, s. 5. 
132  Kuran, ss. 5-6.
133  Kuran, (1958), ss. 8-9.
134  Kuran s. 9.
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Bu satırları karalamağa beni sevk eden amil, son seçim nutuklarınızda Demokratları ben 
kurtaracağım; onların başladıkları işleri ikmal edeceğiz, tarzındaki vaatlerinizdir. Bu ifade-
lerde kullandığınız ‘Ben’ kelimesi bin türlü tefsire müsait ve ‘başlanılan işleri ikmal edeceğiz’ 
cümlesi ise, inceden inceye tetkike yol açacak bir konudur. Evvelâ ‘Ben’ ne demek... Demok-
rat iktidarı memleket idaresinde hataya düşmüş ve millet zararına bir hatt-ı hareket takip 
etmiş ise, siz ne gibi bir hak ve salâhiyetle ve ben hitabıyla onları kurtarmağı vaat ediyorsu-
nuz? Yoksa zat-ı âlilerinde hukuk-u ibadı hiçe sayan bir otorite, imtiyaz mı mevcuttur? Yahut 
Kurun-u Vusta derebeylerine has ve kanunlar fevkinde bazı salâhiyetlere mi sahipsiniz?”135 

Bununla birlikte Kuran, İnönü’ye Demokrat Parti döneminde başlanılan “elektrik te-
sisleri, barajlar, ihya edilen yollar, kurulan fabrikalar, mektepler” gibi sanayi hamlelerinin 
hangisini tamamlayacağını ve Türklük yararına yapılmış bu işlere rağmen, “O halde nu-
tuklarınıza iktidarı tenkit maksat ve zehabı vermek yersiz değil mi?” eleştirisini yöneltir.136 
Bununla da yetinmeyen Kuran, Demokrat Parti döneminde ülkenin geri kalmışlıktan kur-
tarılıp medeni bir çehreye kavuşturulduğunu ve İnönü’nden bundan rahatsız olduğunu hiç 
zannetmediğini ve hatta Emirgan’daki Satvet Lütfi Tozan Köşkü için, “İstanbul Belediye 
Riyasetini tazyik” ederek, kendisine (İnönü’ye) verilmesi için girişimde bulunulduğu, ama 
sonuçsuz kalınca da Maçka’da köşk inşa ettirdiğinden bahseder.137 Daha da ötesi, İnönü’nün 
modern yaşamayı tercih eden biri olarak Heybeliada Köşkü’nden başka, onun Başbakan ol-
duğu dönemde Atatürk tarafından yaptırılan Başbakanlık köşkünden de bahseder ve “Fa-
kat iktidardan uzaklaşınca bundan mahrum kalmıştınız zannındayım...” cümlesiyle İnönü’ye 
kızgınlığını belirtir. Kuran, bununla da yetinmez ülkede yapılan imar hamlelerinin eleşti-
rilmemesini ve bunu da mesnetsiz iftiralarla engellenmesinin doğru olmadığını aşağıdaki 
cümlelerle ifade eder ve aslında İnönü’ye dair verdiği bilgilerle onu uyarmış olur;

Diğer taraftan, Atatürk’ün her ay zatınıza hediye ettiği (3) bin liradan maada, iktisada 
riayeti tasvip ettiğiniz için, Kahire seyahati münasebetiyle namınıza ihzar edilen malûm çek 
muhteviyatından arta kalan para da mühim bir yekûn teşkil ediyordu. Bu itibarla, ileride de-
dikodu mevzuu olması muhtemel bulunan ve belediyece size hediye edilmek üzere mülk sa-
hibinden, karakuşî [keyfi] bir hükümle cebren istimlâk edilen Emirgân Köşkü hediyesinden 
sarfı nazar olunmasını ve toplanan bu meblağ ile hususî bir bina kurmanın daha muvafık 
bulunduğunu takdir etmiştiniz. Fakat taklide şayan olan bu yoldaki müspet tasavvurunuza 
müşabih ekonomik ve sosyal bünyemizi modernleştirmek arzusunu başkalarından da esir-
gemeye tabiî hiç bir kimsenin hakkı yoktur138. 

Ahmet Bedevi Kuran, bu bilgilerin devamında İnönü’nün tekrar iktidara kavuşmak için 
Milli Şef vasfını elde etmek istediği ve bunun için de, DP iktidarını eleştirdiğini iddia eder. 

135  Kuran, ss. 9-10.
136 Kuran, s. 10.
137  Kuran, (1958), s.10.
138  Kuran, s. 11.
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Bunu da aslında İnönü’ye geçmişteki bazı olayları hatırlatarak bir tür uyarı ve tehdit niteli-
ğinde aşağıdaki cümlelerle ifade eder; 

Vaziyet bu yolda tezahür edince milletin sevgi ve itimadına mazhariyeti haklı bir lisan ve 
sezişle talep edecek yerde, bir takım malayani mütalaalar icadına hangi kanaatle lüzum gö-
rüldüğü ve son günlerde diğer muhalif fırka bünyelerindeki bazı aslı faslı olmayan vaatlerle 
ümitleri zedeleyen dedikodu mevzuu uyanmasına neden sebebiyet verildi? Her halde sizi 
bu yola sevk eden hak ve hakikatin tecellisi değil, bir az evvel işaret ettiğim gibi, doğrudan 
doğruya iktidar hırsı, millî şeflik ihtiras ve iştiyakıdır. Maksat bu olduğuna göre vaktiyle, sizin 
tecviz ettiğiniz bazı vakaları tadat eylemek ve Türk milletine duyurmak da bir vazife mahi-
yetini iktisap etmiş bulunuyor. Sizin Milli Mücadeledeki takdire layık hizmetleriniz bu yol-
daki zarureti bertaraf edemez. Artık Türk Milleti, Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkan, İttihatçı 
muhterislerin harekâtına müşabih yeni bir ihtirasın kurbanı olmağa, son benliğini bu suretle 
kaybetmeğe razı değildir. Zira:’Çok hacıların haçı çıktı zir-i bagalde’139.

Kuran daha sonra da, İnönü’ye yönelik eleştirilerini Milli Mücadele dönemi ve sonrasın-
daki yaşanan olaylar ile onun Atatürk döneminde ve sonrasındaki görevleri ve politikaları 
üzerinden sürdürür. İnönü’nün TBMM adına ve hak etmediği halde Dışişleri Bakanı yapılıp 
Lozan’a gönderildiğini ima eder. Ayrıca Hatay meselesinde Atatürk’ü yeterince destekle-
mediğini, İnönü’nün Rusya taraftarı politika takip edilmesini arzu ettiği ve bu nedenle İngil-
tere Kralı VIII. Edward’ın Türkiye’yi ziyareti döneminde Atatürk tarafından istifasının isten-
diğini iddia eder. Kuran, İnönü’nün bu zoraki istifadan sonra Atatürk’e karşı “öç nişaneleri” 
ve “mukabele-i bil misil arzuları” beslemekle suçlar.140 İnönü’nün Atatürk’ün vefatının ar-
dından Cumhurbaşkanı seçilmesi konusuna da değinen Kuran, Fevzi Çakmak’ın Cumhur-
başkanlığı görevini istemeyip İsmet İnönü’yü önermesine rağmen, İnönü’nün kendisine bu 
konuyu iletmek üzere gelen milletvekiline ilk sorusunun “ordu, cumhur riyaseti meselesinde 
ne fikirdedir” diye sormasını eleştirir.141 Bu eleştirilerinin dışında İsmet İnönü’nün Atatürk’e 
muhalif politikalarıyla bilinen Kazım Karabekir Paşa’yı milletvekili ve sonra da TBMM Baş-
kanlığı’na getirmesini de, İnönü’nün Atatürk’ten öç almak istemesi olarak nitelendirir.142    

Kuran’ın bahsettiği ve eleştirdiği konular arasında, Atatürk’ün paralardan resminin kal-
dırılması, cenazesinin Anıtkabir’e 12 sene sonra nakledilmesi, Atatürk’e bağlılığı ile bilinen 
Celal Bayar’ın Başbakanlık görevinden istifa etmesi, Fevzi Çakmak’ın Genelkurmay Başkan-
lığı’ndan emekliye sevk edilmesi de vardır.143

Kuran’ın Açık Mektubu’nda Hüseyin Cahit Yalçın’a da İsmet İnönü üzerinden ciddi 
eleştiriler yöneltilir. Kuran, Hüseyin Cahit Yalçın’ın hükümeti destekler göründüğünü 

139  Kuran, ss. 11-12.
140  Kuran, (1958), ss.17-21.
141  Kuran, ss. 22-23. 
142  Kuran, ss. 25-26.
143  Kuran, ss. 26-27.
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ama ona karşı gizliden cephe aldığını yazar.144 Yalçın’ın İnönü tarafından kollanmasının 
yanlış olduğunu, çünkü onun 2. Meşrutiyet döneminde Girit Meselesinin yeniden gündeme 
getiren “şöhret düşkünü” bir zat olarak Yunanlılara koz verip Balkan Savaşı’na yol açtığını 
belirtir.  Ayrıca hem Lozan, hem de cumhuriyetin ilanında gösterdiği ikili tavırla taşkınlık 
yaptığını ve Atatürk’e yapılan suikastta aslında parmağı olmasına rağmen, sadece sürgünle 
kurtardığını yazar. Bu nedenle de Kuran, İnönü’nün Yalçın’ı “mebus” yaparak destekle-
mesini eleştirir.145 Bununla birlikte, Yalçın’ın İsmet İnönü’ye yaranmak için Atatürk’e muha-
lefetiyle bilinen Kazım Karabekir Paşa’yı yazılarında, sürekli bu özelliği ile bahsetmesinin 
hem Karabekir’e yeterince saygı gösterilmemesi, hem de Milli Mücadele kahramanı olarak 
anılmak yerine Atatürk muhalifi olarak anılmasına yol açtığını belirtir.146 

Kuran, İnönü’nün Atatürk ve sonrası uygulamalarına yönelik eleştirilerinden sonra, Açık 
Mektubu yazmasına neden olan İnönü’nün, DP’ye karşı politikalarına yönelik eleştirilerine 
geçer. Kuran bu eleştirilerinde, DP kurucularından Fuat Köprülü’nün 1946’da Vatan gazete-
sindeki yazısından örnekler verir. Kuran’ın alıntıladığı cümlelerde Köprülü CHP’yi, “Tek parti 
tahakkümüne karşı duyulan bezginlik, Halk Partileri daha zor bir duruma sokmak istidadını 
gösteriyordu. Bu vaziyette gidilecek tek yol vardı: Demokrat Parti teşkilâtının genişleyebil-
mesi için vakit bırakmamak...” için yeni seçimlere gitmekle suçlamış ve bunun da, “... O 
zamanki iktidar dalkavuklarının buldukları cahilane çare” olduğunu yazar.” 147 Burada iktidar 
dalkavukları olarak kastedilenlerden birisinin de, Hüseyin Cahit Yalçın olduğu sonraki sa-
tırlarda açıkça belirtilmiştir. 

Kuran’ın yine Köprülü’nün makalesinde bahsettiği, CHP’nin tek dereceli seçime geçme-
si, ancak oyların açık, tasnifin gizli yapılması uygulaması eleştirisini “İşte sizin yukarıdaki 
satırlarda kaydedildiği veçhile mevkiinizi muhafaza için böyle türlü çarelere başvurmağa 
başladığınız anlaşılıyor...” cümleleriyle desteklemişti. Kuran bu eleştirisine, İnönü’nün geç 
yaşında, büyük bir gayretle keman çalmayı öğrenmesini, “... İnanınız kendi ihtiras ve benli-
ğinize o kadar bağlanmıştınız ki, Cumhur reisliği bile o tarihlerde sizi tatminden uzak kalmış, 
yeni yeni şöhret sahaları yaratmak ve her vadide rakipsiz bir önderlik kurmak hevesiyle bir 
zamanlar, hiç bir lüzum ve mecburiyet olmadığı halde, keman konseri vermek sevdasına 
bile düşmüştünüz. Bu maksatla, Roma yanarken, hâkimiyetinin tezahürü olarak, sazını çalan 
‘Neron’a mı nazire yapmak istiyordunuz, bilemem!” cümlelerini ekler.148

Kuran’a göre, İnönü’nün bu tavırlarına karşı Demokrat Parti kurulması İnönü’yü endişe-
ye düşürmüş ve bu nedenle DP’ye baskı yapılmıştır;

İşte bu gibi usulsüz ve muğlak ve harekâttan kendisini korumak için millete yeni bir 
enerji hamlesi belirmiş, memleketin ve milli varlığın kurtarılması emeli baş göstermiştir. 
144  Kuran, ss. 12-15.
145  Kuran, ss.16-17.
146  Kuran, (1958), ss. 25-26.
147  Kuran, ss. 28-29.
148  Kuran, s. 30.
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Bu duygunun en bariz ve canlı nişanesi (Demokrat Parti) nin kurulmasıyla tecelli etmiştir. Bu 
teşekkül, tabiî tek şef ve tek parti rejimini hayatınız boyunca veya uzun bir müddet daha ida-
me etmek isteyen zatıâlilerini endişeye düşürmüştü. Nitekim o sıralarda, yukarıda bahsi ge-
çen, Ankara belediye seçimi münasebetiyle saraya davet ettiğiniz Celâl Bayar beyden Halk 
Partisi’nin desteklenmesini sert bir ifade ile talep etmiştiniz. Kendisinden aldığınız cevap ise; 
‘siz istediğinizi yapmakta muhtarsınız. Bizler kendi hedefimize doğru gitmekten sarfı nazar 
etmeyiz’ mealinden ibaret olmuştu.149  

Kuran bu satırlardan sonra, Demirağ’ın önceki satırlarda sunulan eleştirisinin aksine, 
İnönü’nün 2. Dünya Savaşı döneminde Atatürk’ün daha önce kurulmasında öncülük ettiği 
Balkan ve Sadabat paktlarının İngiltere’nin desteğiyle korunduğunu yazmıştır. Ancak İnö-
nü’nün iktisadi alanda kayda değer bir şey yapmadığını ve müttefikler nezdinde bir itibar 
elde edilemediğini yazmıştır.150 Kuran ayrıca, İnönü’nün politikalarının halk nezdinde itibar 
görmediğinin, 1946 ve sonrasındaki seçimlerde ortaya konulduğunu belirtmiştir. CHP’nin 
Cumhuriyetçi Millet Partisi ile 1950 seçiminde ittifak yapmayıp Köylü Partisi ile ittifak yap-
masının yanlış olduğunu, 1957 seçimlerinde muhalif partilerin DP’ye karşı ortak bir ittifak 
kurmak için yaptıkları girişimi de, İnönü’nün engellediğini yazar. Konuya ilişkin satırları cid-
di suçlamalar ve hatta hakaret içerir; 

Siz bir türlü milli şeflik vasfını feda edemiyor ve iktidara otoriter bir tavırla kavuşmak 
istiyordunuz. Daha doğrusu partileri, partizanları, askerî bir eda ile emrinizde muti birer 
maiyet telâkki ediyordunuz. Hâlâ zaman tebeddülü ile ahkâm değişikliği prensibi bir tür-
lü havsalanıza sığmıyor. (Menem diğernist) hastalığı! Bu iptilayı bir türlü yenemiyorsunuz, 
vesselâm!..151 

Bu ve benzeri eleştirilerini sürdüren Kuran, daha sonra sözü DP döneminde yapılanlara 
getirir. Ona göre DP döneminde ülkenin kalkınmıştır. Daha önce var olmayan birçok şey bu 
dönemde Türkiye’ye kazandırılmıştır. Kuran, DP döneminde yapılanlarla CHP döneminde 
yapılanların kıyaslanmasının, İnönü’yü de rahatsız ettiğini belirtir. Ayrıca, İnönü dönemin-
de Demirağ’ın yerli girişimcilerin desteklenmediğini, her yatırımda yabancı tercih edilmesi 
yönündeki eleştirisinin aksine Kuran, İnönü döneminde yabancı yatırımcıların Türkiye’de 
yatırım yapmasına müsaade edilmemesini eleştirir. Bu eleştirisi, kendisinin hala özel teşeb-
büsün azimli destekçisi Prens Sabahattin’in politikalarına bağlı olduğu da ortaya koyar.152

Açık Mektubu’nda Kuran, İnönü döneminde sosyal, ekonomik ve kültürel alanda kayda 
değer bir şey yapılmadığını şu satırlarla iddia eder; “Binaenaleyh (1938) den (1950) tari-
hine kadar, millet ve vatan menfaatine ehemmiyetli ve zikre şayan ne gibi içtimaî, iktisadî ve 
kültürel hareketler yapılmış ve başarılmıştır. Hemen hemen mahdut değil mi?”. Bu iddiasın-

149  Kuran, (1958), ss. 30-31.
150  Kuran, s. 32.
151  Kuran, ss. 32-33.
152  Kuran, ss. 37-39.
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dan sonra da, “İkinci Cihan harbini vesile ittihaz etmeyiniz. Bilâkis o arıza, her iki cephenin 
yardımını daha faydalı şekilde temin edebilirdi. Hatta matlup sulh esasları henüz kuvveden 
fiile intikal etmediği halde, bugün bizim için iktisadî ve içtimaî birçok başarılar kaydedilmiş 
bulunmaktadır” diyerek, İnönü’nün Türkiye’yi savaşa ne Müttefik devletler, ne de Mihver 
devletler safında sokmamasını eleştirir. Ona göre eğer savaşa her iki taraftan birini destek-
leyerek girilmiş olsa ve iktisadi çıkarlar elde edilmiş olsaydı “bu vesile ile milletimiz daha 
büyük inkişaflara mazhar olur, servet ve samana kavuşurdu”, yani ekonomik imkânlara sa-
hip olunurdu. “Oysa bu yapılmadığı için ülke zor duruma düştü” diyen Kuran, İnönü döne-
minin aksine ülkenin daha iyi durumda olduğunu ve İnönü’nün bunu takdir etmek yerine, 
DP Hükümeti’ni eleştirmesinin ülkeye zarar verdiğini belirtir. Hatta İnönü’yü “Bu keyfiyet 
zamanınızda takdire mazhar olamamışken, bugünkü müteşebbis iktidarı kötülemek suretiy-
le milleti anarşiye sevk etmek, büyük bir hata değil mi? Bir takımı gayri meşru hareketlerle 
ve gûnagûn üzücü vasıtalarla iktidara kavuşmak isteyenlerin, bugünkü ef’ali acaba vatana 
zarar vermiyor mu?” cümleleriyle ülkede anarşiye neden olacak kışkırtma yapmakla suçlar. 
Kuran daha sonra da İnönü’ye, “Bu faaliyetler ilmi ve daha mantıki bir üslupla yapılamaz 
mı? Memleket sevgisine bağlı bulunanları sevindirecek, gelişi güzel-fuzuli tenkitler değil, 
müspet fiiller ve eserlerdir” tavsiyesinde bulunur.153 

Ahmet Bedevi Kuran açık mektubun son kısımlarında da, DP dönemi politikalarını öv-
dükten ve Kore Savaşı’na katılımın doğru olduğundan bahsettikten sonra, İnönü ve CHP’li-
lerin yanlış politikaları nedeniyle CHP’nin İstanbul’da seçim kazanamadığını, Gaziantep’te 
meydana gelen olaylara neden oldukları için suçlar ve tüm bunlardan vazgeçilmesini ister. 
Kuran’ın İsmet İnönü Paşa’ya Açık Mektubu’nu hem İnönü’ye eleştiri, hem de uyarılarla biti-
rir; “Artık iktidara karşı kullanılan bu şuursuz hücumların, gelecek seçimlere kadar bu yolda 
devam etmesi muhtemeldir. Tabiî bu durum memleket için çok fena ve önlenmesi zaruri bir 
keyfiyettir. Ama nasıl? Bu ciheti, memlekette anarşiyi gidermek lüzumunu, Meclisin bu şansı 
bir an evvel tayin ve takdir etmelidir. Yoksa milletin huzur ve rahatı hiç yok yere tamamen 
baltalanmış olacaktır. Buna meydan verilmemesi elzemdir.”154

Kuran’ın açık mektubu da tıpkı, Nuri Demirağ’ın son iki mektubundaki gibi sert suçla-
malar ve hatta İnönü’nün görevden ayrılmasını isteyecek kadar ileri giden taleplerle dolu-
dur. Buna rağmen İsmet İnönü Kuran’ın eleştiri, suçlama ve ithamlarına karşı herhangi bir 
girişimde de bulunmamıştır. Bu da hem İnönü’nün hoşgörüsü, hem de dönemin ruhunu 
yansıtması bakımından ilginçtir. 

Sonuç

Yukarıda bahsedilen ve İsmet İnönü’ye hitaben yazılan her iki açık mektup önemli bilgi-
ler sunmaktadır. Her iki yazarın çıkış noktaları farklı olsa da, mektupları genel olarak İsmet 

153  Kuran, (1958), , ss. 42-43. 
154  Kuran, ss. 50-51.
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İnönü ve onun politikalarına yönelik eleştiriler üzerine kurgulanmıştır. Bu da, açık mektup-
ları yazan Nuri Demirağ ve Ahmet Bedevi Kuran’ın bulundukları pozisyon ve ideolojik 
düşüncelerinin bir yansımasıdır. Her iki yazar da, serbest girişimi savunurlar. Ancak Demi-
rağ, yerli girişimcilere önem verilmesini istemenin yanında, Amerika gibi liberal ekonomiyle 
yükselen bir devletin de desteğinin alınmasını savunur. Kuran da, liberal ekonomi taraftarı 
olarak, ülkedeki yatırımlarda yabancı şirketlere de yer verilmesini ister. 

Çalışmada incelenen açık mektuplarda, bir işadamı ve hatta CHP’ye muhalif Milli Kal-
kınma Partisi’ni kuran Demirağ’a karşın; emekli bir memur ve yazar ve aynı zamanda, eski 
bir Jöntürk olan ve ne CHP’de, ne de DP’de faaliyet göstermemiş Kuran’ın İnönü’ye yö-
nelttiği eleştirilerin çıkış noktalarında farklılıklar mevcuttur. Örneğin, Demirağ genellikle 
kendi havacılık girişimine yönelik yapılan engellemeler üzerinden İnönü’ye eleştiriler yö-
neltirken, Kuran İnönü ve CHP’lilerin DP’ye yönelik engellemelerini ön plana alarak eleş-
tiri yöneltmiştir. Ancak Kuran’ın mektubunda İnönü eleştirilerine bir de, İnönü’nün sadece 
DP’nin iktidarda olduğu dönemlerdeki politikaları değil, onun daha TBMM hükümeti dö-
nemindeki yıllarından başlayarak bulunduğu görevler ve CHP lideri ve Cumhurbaşkanlığı 
dönemindeki politikaları üzerinden eleştirmiştir. Kuran, İnönü’nün Milli Mücadele dönemin-
deki başarılarını överken, onu adeta sonraki dönemlerdeki politika ve özel yaşamındaki 
uygulamaları üzerinden itham etmiş ve yargılamıştır Ancak şu var ki, gerek Demirağ ve 
gerekse Kuran, Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’nın başlangıcında savaşa girmemiş olması-
nı eleştirmişlerdir. Savaşa girilse bunun ülkeye yarar getireceğini belirtmişlerdir ki, bu 
düşünceleri 1940’larda savaşa girilmesi ya da girilmemesi konusunda egemen olan dü-
şünceleri yansıtması açısından ilginçtir. Sonuç olarak, her iki Açık Mektup genel olarak İs-
met İnönü eleştirileri üzerine kurgulanmış olsa da, 1940 ve 1950 dönemlerindeki aydınlar 
ve CHP dışında siyasi faaliyet gösterenlerin veya CHP dışındaki partileri destekleyenlerin 
neden İnönü ve CHP uygulamalarına karşı oldukları ve bu tepkilerin ortak noktalarını gös-
termesi açısından önemlidir. Bu özellikleriyle Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ndeki tek parti ve 
çok partili dönemde hakim düşünceleri yansıtması açısından önemli bilgi kaynaklarıdırlar 
ve değerlendirilmeleri de gerekir. 
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EKLER

EK-1 Nuri Demirağ’ın Açık Mektubunun İç Kapak Görüntüsü
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EK-2 Nuri Demirağ’ın 1939 Tarihli Mektubu

CCA-MGM, Yer: 59-399-25, Dosya: 61, Belge Tarihi: 29.11.1939, Kurum: 30-10-0-0.
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EK-3 Nuri Demirağ’ın 25 Eylül 1949 Tarihli Mektubunun İlk Sayfası
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EK-4 Ahmet Bedevi Kuran’ın İsmet İnönü Paşa’ya Açık Mektubu’nun Kapak Görüntüsü
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ZOR YILLARDA VE ZOR 
OLAYLARDA İSMET İNÖNÜ

Seçil Karal Akgün155

1882 yılında İzmir’de doğan İsmet İnönü,  yaşamının son bulduğu 25 Aralık 1973’e kadar 
Türkiye’nin en zor yıllarında asker, diplomat, eğitimci, siyasetçi olarak önemli görevlerde 
bulunmuş, ülkenin karşılaştığı en zor olaylarda çok ciddi sorumluluklar üstlenmiş büyük 
bir devlet adamıdır. Okumakta olduğunuz çalışmanın amacı, İnönü’nün askeri ve siyasal 
yaşamı boyunca göğüslediği bu zorlukları sıralamak değildir. Bunları özetlemek bile bir 
bildirinin kapsamını çok aşar. Hele birçoğu dönüm noktaları olan bu aşamalarda, onun kar-
şılaştığı eleştirileri gerekçelendirerek onu savunmak hiç değildir; çünkü İnönü parlak askeri, 
diplomatik, siyasi kişiliğiyle dünya tarihine mal olmuş bir kimsedir, savunulması gerekmez. 
Amaç, bilmeyenin öğrenmesi, bilenin hatırlaması için Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan 2. 
Dünya Savaşı sonuna kadarki zor yıllarında, İnönü’nün göğüslediği zorlukların birkaçını ta-
rihsel nedenlerine de değinerek irdelemek suretiyle hem onun, hem de yaşadığı zaman 
diliminin bugüne etkileri bağlamında daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. 

Batı dünyası Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nı kazanmasını,  Cumhuriyetin kurulmasını, 3 
Mart 1924 günü TBMM’nde kabul edilen yasalarla yönetimin, yargının ve eğitimin laik te-
mellere oturtulmasını şaşkınlıkla izlemişti.  Ünlü İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, Atatürk’ün 
önderliğinde gerçekleşen büyük değişimi “Öyle bir an düşünün ki, Batı dünyamızda Röne-
sans, Reform, XII. yüzyıl sonunun bilimsel ve kültürel ihtilali ve endüstriyel ihtilallerin hepsi 
bir insan hayatının içine yığılmış olsun... İşte Atatürk... bu kadar kısa bir süre içinde ve hiç-
bir ülkede uygulanmamış en ihtilalci bir programı gerçekleştirdi”156  sözleriyle özetlemişti. 
Fransız düşünür Georges Duhamel ise, bu dramatik değişim ve onu gerçekleştiren Atatürk 
hakkındaki duygularını “Ne Cromwell, ne Roberspierre, ne Lenin, ne de ondan sonra gelen-
ler, çekip çevirdikleri ulusların bilim felsefesini, düşünme metotlarını, kısaca, bütün bir alın 
yazısını değiştirme yükünü omuzlarına alamamıştır”157  diyerek dile getirmişti. 
155 * (E.) Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. 
156  Atatürk (UNESCO), 1963, s. 281.
157 George Duhamel, Yeni Türkiye, Bir Garp Devleti, İstanbul, 1958, s.13.
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Bu sözlerin hak edildiği süreçlerde Türkiye çok zor yıllar yaşamıştı. İsmet Paşa’nın zor 
günleriyse askeri alanda yıllarca koşturduğu cephelerde başlamış ve üstlendiği, bir kıs-
mında da ülkenin askeri ve siyasi kaderini değiştirdiği ağır görevlerle sürmüştü.  İnönü’de 
Yunanlılara karşı kazanılan çarpışmalardan sonra, Atatürk’ün ona “Garp Cephesi Kuman-
danı” ve “Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi” hitaplı 1 Nisan 1921 tarihli telgrafının aşağıdaki 
satırları bunu çok iyi anlatır:  

Bütün tarih-i âlemde sizin İnönü meydan muharebelerinde deruhte ettiğiniz vazife ka-
dar ağır bir vazife deruhte etmiş kumandanlar enderdir... Siz orada yalnız düşmanı değil, 
milletin makûs talihini de yendiniz… Düşmanın hırsı istilası, azim ve hamiyetinizin yalçın ka-
yalarına başını çarparak hurdahaş oldu158.

İnönü, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra da türlü zorlukları göğüsleyip defalarca Türkiye ta-
rihinde dönüm noktası olan büyük işler başardı. Yıllardır Türk topraklarında sürdürdükle-
ri işgale son vermek zorunda olduklarını anlayan İtilaf Devletleri, Mudanya’da toplanma-
sı kararlaştırılan askeri konferansa İşgal Kuvvetleri Komutanı İngiliz Generali Sir Charles 
Harrington’un başkanlığında, Türklere hazırladıkları anlaşmayı bildirmek üzere gitmişlerdi.  
Kurtuluş Savaşı kadar Birinci Dünya Savaşı’nın da ateşkesi olacak bu toplantıda, Büyük 
Millet Meclisi’nin Genel Kurmay Başkanı olarak Türkiye adına söz söylemeye yetkili İsmet 
Paşa, İtilaf temsilcilerinin bu yaklaşımını bildiğinden, 3 Ekim sabahı erkenden görüşmelerin 
yapılacağı köşkün kapısındaydı. Toplantıya gelen yabancıların ellerini sıkıp “hoş geldiniz” 
diyerek birer konukmuşçasına içeriye buyur etmekle Türk topraklarında yapılacak bu gö-
rüşmeyi eylemsel olarak Türk heyetinin yönlendireceğini belirtmiş oldu. Katılımcıları şoke 
eden bu başlangıçtan sonra Mudanya Konferansı, Türk istekleri de gözetilerek sonuçlanır-
ken, İsmet Paşa da asker olarak oturduğu toplantı masasından başarılı bir diplomat olarak 
kalktı. Bu çarpıcı gelişme, TBMM’nin Lozan’da toplanacak barış konferansına Türkiye adı-
na katılacak heyetin başkanı olarak İsmet Paşa’yı görevlendirmesine önayak oldu. Lozan 
Konferansı ise, büyük devletlerin tüm çabalarına karşın, İsmet Paşa’nın düşünceli, sabırlı, 
diplomatik yaklaşımlarıyla Türk bağımsızlığını dünyaya kabul ettiren barış antlaşmasıyla 
sonuçlandı.  

Lozan’da bir yılı aşan görüşmeler sonunda barış antlaşması imza aşamasına geldiğin-
de, konferansta Türk heyetine başkanlık etmeyi uman ve bu yüzden İnönü’yle arası açılan 
Rauf Bey’in (Orbay), Başbakan olduğu hükümetten imza yetkisi bekleyen İsmet Paşa’ya 
günlerce olumlu bir yanıt verilmemesi, bunun savaşın devamına yol açacağını bilen İsmet 
Paşa’yı çok üzmüştü. Duygularını, “Herhangi bir his, feveran için vatan çocuklarının kanı 
akıtılamaz... 25 yaşında bir gencin bir anda heba olmasına karar vermek için çok düşünmek 
lazımdır. Bu ağır bir mesuliyettir” 159diyerek açıklayan İnönü, sonunda doğrudan Atatürk’e 
başvurmuştu. Atatürk’ün 19 Temmuz tarihli TBMM Reisi ve Başkumandan imzalı “… Hiç 
158  Nutuk, Cilt II, ss. 580.
159 Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt II, s. 258.
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kimsede tereddüt yoktur. İhraz eylediğiniz muvaffakiyeti en har ve samimi hissiyatımızla 
tebrik etmek için usulen vaz’ı imza olunduğunun işarına muntazırız kardeşim” sözlerini içe-
ren telgrafıyla çok rahatlayan İnönü’nün yanıtıysa şöyleydi: 

Her dar zamanımda Hızır gibi yetişirsin. Dört beş gündür çektiğim azabı tasavvur et. 
Büyük işler yapmış ve yaptırmış adamsın. Sana merbutiyetim bir kat daha artmıştır. Gözle-
rinden öperim pek sevgili kardeşim, aziz Şefim.  İmza: İsmet160.

İsmet Paşa zor dönemlerde hep Atatürk’ün yanında oldu, onun en yakın silah arka-
daşlarının desteğinden yoksun kaldığı durumlarda bile ona en yakın insan olarak kaldı161 
ve onunla birlikte çabaladı.  Atatürk ile İnönü arasında oluşan yakınlık sebepsiz değildi. 
Bu iki büyük adamı karakterlerindeki bazı özellikler yakınlaştırmıştı: Katı kurallı asker oca-
ğından çıkmalarına karşın ikisi de insancıldı. Tıpkı Atatürk’ün kendi deyişiyle karakterinin 
sertleşmemesi için Fransız arkadaşı Madam Corin’den istediği romanları savaş alanlarında 
at sırtında okuduğu gibi, İnönü de Yemen çöllerinde savaşırken bulduğu İngilizlerden ka-
lan gramofonda klasik müzik dinleyerek ruhunu beslemişti. İkisi de eğitime, bilime önem 
veren,  çok okuyan, okuduğunu değerlendiren; bilimselliğin gereği olduğu bilinciyle araştır-
macılığa saygı duyan, öğrenmeye tutkun kimselerdi. Ancak, babasını çocukken kaybeden 
ve yatılı okullarda yetişen Atatürk’ten farklı olarak İnönü hep aile ocağında olmuş, bunun 
karakterine yansıyan getirisi olarak da, daha ılımlı düşünmeye alışmıştı. Onun bu özelliğini 
gören Atatürk de, Türkiye için birçok yaşamsal kararı alırken İnönü’nün yanında olmasına 
özen göstermişti.

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması, Türkiye’de cumhuriyetin duyurulmasını da za-
manlamıştı. Ancak bu duyurudan önce, 23 Nisan 1920’de, TBMM’nin açılışından beri ülke-
nin kalbinin attığı Ankara’nın, ülkenin merkezi olduğunun resmileştirilmesi önem taşıyordu. 
Gerçek, 470 yıl payitaht olan İstanbul’un başkentliğinin, Osmanlı Devleti’yle birlikte sona 
erdiğiydi. Ama Ankara’nın, aslında 27 Aralık’ta Heyet-i Temsiliye’nin gelişiyle başlayan baş-
kentliği, bir oldu-bitti ürünü olarak kalmamalıydı. Lozan’ın imzalanmasını izleyen günlerde 
Türk halkı, adeta bir duygu seli içinde bir yandan bağımsızlığın sevincini, bir yandan da yeni 
bir yönetimin duyurulmak üzere olmasının kuşkulu heyecanını yaşıyordu. Nisan ayındaki 
genel seçimin ardından, 11 Ağustos 1923’te, II. TBMM’nin göreve başlamasıyla çelişik duy-
guların daha da tırmandığı bu ortam, saltanat yönetiminin sona erdiğini kabullenemeyen 
bazı mebusların TBMM’nde, “İstanbul’un payitaht olması lazım ve mukadderdir” sözleriyle 
birleşmiş ve “payitaht” sözünün bir anlamı kalmadığını gösteren, yeni başkent kararının 
alınmasını çok nazik bir sorun haline getirmişti. 

Yeni rejimin daha adı konulmadan karşıtları olduğunu anlatan bu sorunun, Ankara’nın 
Türkiye Devleti’nin başkenti yapılması için yasa önerisini, 9 Ekim günü TBMM gündemine 

160  Nutuk, s. 788.
161 Aydemir, s.  269.
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taşıyarak giderilmesini sağlayan, Lozan’daki başarısıyla pek çok gönülde taht kuran İsmet 
Paşa oldu. Öneri, Başbakan Rauf Bey’in çevresinde toplanmış olan ve Ankara’nın başkent 
olmasıyla saltanat yönetimine dönüşten iyice uzaklaşılacağını bilen karşıtların, öneri kadar 
sahibini de hedef alan saldırılarıyla dolu uzun tartışmalardan sonra, 13 Ekim günü büyük 
çoğunluğun oylarıyla kabul edildi162. Lozan Konferansı toplanırken başlayan siyasal çekiş-
melerin aynı zaman diliminde hükümet bunalımına dönüşmesiyse, Atatürk’ün kararıyla son 
buldu: 28 Ekim gecesi Atatürk, akşam yemeğindeki konuklarına ertesi gün cumhuriyetin 
duyurulacağını söyledikten sonra, onlar ayrılırken alıkoyduğu İsmet Paşa ile birlikte bu bü-
yük kararın yasa tasarısını hazırladı. Cumhuriyet duyurulduktan sonra Atatürk yeni Türki-
ye’nin Cumhurbaşkanı, İsmet Paşa da cumhuriyetin ilk Başbakanı seçildi163. Ne var ki, cum-
huriyetin duyurulması ve onu adeta yaklaşık on yıla sıkıştırılmış bir Rönesans gibi izleyen 
Türk Devrimi, Türkiye’nin zor yıllarının sonunu getirmedi. 

Başbakan İnönü

Yeni Türkiye ulus-devlet olarak kurulmuşsa da, çağdaşlaşma atılımlarının birbirini izle-
diği cumhuriyetin ilk yıllarında ulusun yapılanması hala sürmekteydi. Yeni rejimi bu doğrul-
tuda güçlendirmek için bir yandan sosyo-ekonomik alanlarda düzenlemeler yapılırken, bir 
yandan da kalıcı olmalarını sağlayacak Türk Devrimi’ni halkın desteğiyle pekiştirip ülkeyi 
demokrasiye yönlendirmek amacıyla bir resmi ideoloji oluşturuldu. Bu ideolojinin temelini 
Atatürk, 1923 seçiminden önce CHP’nin kuruluşuna da esas oluşturmak üzere 8 Nisan’da 
duyurduğu “9 umde”de, ulusun egemenliği, devletin bağımsızlığı, vatandaşların eşitliği,  ku-
rumların ulusallığı vurgularıyla attı164. Hükümetin beklentisi, ülkenin en kısa zamanda çağ-
daşlaşıp kalkınarak, ileri ülkelerin düzeyine ulaşması için gençlerin demokrasiyi anlatan bu 
ideolojiyle yetişip ulusal bilince sahip olmaları, toplumun da aynı ülküyü benimsemesiydi. 
Nitekim her ülkenin bir resmi ideolojisi olduğunu ve bunun topluma aktarım araçlarının ba-
şında güçlü ekonomi ve ulusal eğitimin geldiğini gözeten devlet, bu iki alandaki yetersiz-
likleri gidererek Cumhuriyetin ve Türk Devrimi’nin ilkelerini halkın özümsemesini sağlamak 
için ekonomi ve o günlerin söylemiyle maarif meselelerini resmi bir görev olarak üstlendi.

Ekonominin güçlenmesi kalkınmayı, bu da hızlı sanayileşmeyle ülkede üretimin arttı-
rılmasını gerektiriyordu. Atatürk bunu yüzyıllardır üreticileri sömüren feodal düzene son 
verip ayrıcalıklı bir kesimin elinde toplanan toprağı köylüye dağıtarak, yani toprak refor-
muyla gerçekleştirmeyi planlamıştı.165 Bu planın hedefinde köylüyü üretici yaparak toprak 
ağalarının baskısından kurtarmak, böylece bölücülüğü ve gericiliği önlerken yurt çapında 
üretimi de arttırmak vardı. Ancak cahil ve maddi olanaklardan yoksun bırakılanların, kolay-
ca düşünsel tutsak alınabildiğinin önemli bir göstergesi olan Şeyh Sait Ayaklanmasından 

162  Nutuk,  s. 798.
163  Nutuk, s. 813-815.
164  Nutuk, s. 718-19.
165  Bu konular İzmir’de 1923 yılında toplanan İktisat Kongresi’nde gündeme getirilmiş ve ilke kararları alınmıştı. Bkz. Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat 
Kongresi, İzmir 1923, Ankara, 1981.
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ve aynı yönde ikici gösterge olan, çok parti deneyimlerinden sonra, beş yıllık kalkınma 
planına geçildi. 1931’de Cumhuriyet Halk Partisi programında yaşam bulan devletçi politika 
doğrultusunda planlı ekonomiye geçildi. 5 Şubat 1937’de de devletçilik, cumhuriyetin temel 
ilkelerinden biri olarak Anayasa’ya girdi.

Öte yandan Başbakan İsmet Paşa’nın, 9 Kasım 1929 günü Meclis’te büyük arazi sahip-
lerinin gayret ve servetlerine dokunulmayacağının altını çizerek de olsa, hükümetin gerçek 
üretici olan köylüyü toprak sahibi yapacağını, bazı doğu illerinde başlatılan bu uygulamay-
la bu kesime kendi malı olan tarlalarda çalışma olanağı sağlayacağını duyurması,166 ona 
muhalefetin eksenini genişletti. Tasarıyı gerçekleştirmek amacıyla 1930’da devlet arazile-
rinin bir bölümünün köylüye dağıtılmasına odaklı Arazi Tevzi Kararnamesi’nin çıkarılması, 
bu çok geniş kesim üzerindeki egemenliğini yitirecekleri kaygısına düşen toprak ağalarını 
İnönü’ye karşı iyice biledi. 

Aynı kapsamda 1930’lu yıllarda devletin, yabancıların işlettiği madenleri, demiryolları-
nı, limanları ve haberleşme gibi hizmetleri satın alıp millileştirmesi de167, elbette bu hakları 
ellerinde tutan devletleri ve yatırımcıları memnun etmedi. Böylece siyasi olan ve olmayan 
iç muhaliflerle dış muhaliflerin hükümete karşı gizli koalisyonu kuruldu. Bir başka deyimle 
bundan sonra toprak ağaları, cumhuriyet karşıtları ve Lozan’la kaybetmiş oldukları çıkarla-
ra bir gün tekrar kavuşmayı uman büyük devletler güçlü, bağımsız, laik cumhuriyete karşı 
hep dirsek temasında oldular. 

Eğitimde de durum farklı gelişmedi. Devlet, ülkenin sorunlarının ancak eğitimle gide-
rileceği noktasından hareketle kamu eğitimini hem ideolojik, hem mali bakımdan besledi. 
Eğitim giderleri uzun bir süre bütçenin büyük bir kısmını oluştururken168 okuryazarları art-
tıracak, eğitimi yaygınlaştıracak yasalar çıkarıldı. Sözün özü, toplumsal yenilenmede eğiti-
min ağırlıklı bir rolü oldu. Bununla birlikte dine dayalı eğitime son verilip kız-erkek bütün 
çocukların bir arada eğitim gördüğü laik ve ulusal eğitimin yasalaşması, bir süre sonra da 
Latin kökenli harflere geçilmesi, açıkça belirtilmese de toplumda sevinçle karşılanmadı. 
Hele halkı kültürel gelişmelerle bu yasaların getirilerine ısındırmak için Halk Evleri ve Halk 
Odaları’nın, kurulması, hak ettikleri bir ilgiyle karşılanmadı. 

Sıralanan olumsuz yaklaşımlar karşısında Hükümet, rejimi koruyup devrimi pekiştirmek 
adına kurumlar ve halk üzerinde baskı kurmaya yöneldi. Oysa cumhuriyetin temel ilkele-
rinin yönetenlerin ideolojisi olarak ortaya çıkması, üstelik aynı ilkelerin tek resmi siyasal 
oluşum olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 Ok’unda yer alması, halkın muhalifler tarafından 
kolayca etkilenen önemli bir kesimini zaten yönetim karşıtı yapmıştı. Buna baskıların da 
eklenmesi, toplumun sadece özümseyemediği yeniliklere değil, bunları uygulayan iktidar 
166  İnönü’nün Söylev ve Demeçleri I, İstanbul 1946, s. 200.
167  Korkut Boratav’ın Türkiye İktisat Tarihi 1908-1981, Ankara, 2003 ve Türkiye’de Devletçilik, Ankara, 2005 kitapları bu konuda ayrıntılı bilgi içeren 
yapıtlardan ikisidir. 
168  Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu, Atatürk Dönemi Eğitim Politikası, Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmeleri Semineri,  
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, 1982, s. 188.
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partisine, en çok da Atatürk’ün cumhurbaşkanı olunca çekildiği CHP Başkanlığına getirdiği 
İnönü’ye169 tepkili olmasına yol açtı. Bu tepkiler devletçilik önlemleriyle egemen oldukları 
köylüyü kaybedeceklerini gören toprak sahiplerinin, kültürel uyanışla çıkarlarının etkilene-
ceğini anlayan siyasal muhaliflerle birleşmesiyle giderek daha büyüdü. Sözün özü, ülkenin 
kalkınması için gereken yeniliklerin, devriminin evreleriyle yaptırım kazandırıldığı Başba-
kanlık yılları, İnönü’nün farklı zorluklar göğüslediği çetin bir dönem oldu. 

Türkiye’de köklü değişimlerin gerçekleştiği bu yıllarda, Batı’nın büyük devletleri dünya 
barışını sağlamak üzere Milletler Cemiyeti’ni kurarken; Dünya, demokratik ülkeler, komü-
nizm, faşizm, nasyonal sosyalizm gibi aşırı akımların olduğu totaliter ülkeler olarak ayrılmış, 
hatta bloklar olası bir savaş için silahlanmaya bile başlamıştı. Yeni Türkiye ulusun ege-
menliğine dayanan yapısıyla demokratik bloka yakın olsa da, tek parti yönetiminin hiç de 
demokratik olmadığı,  yurt içinde ve dışında bolca eleştiriliyordu. 

Eleştirilerin başta gelen iç nedeni, düşmandan kurtuluşu sevinçle karşılayan saltanatçı 
kanadın ulusun egemenliğini değil, çıkarlarını besleyen eski yönetimi Türkiye’nin başında 
görmek istemesiydi. İşin kırılma noktasıysa laiklikti. Yüzyıllarca tanrısal egemenliği kabul-
lenmiş olan ve padişahsız, halifesiz yönetime sıcak bakmayan bu kesimin önde geleni Rauf 
Bey, Başbakan olmasına karşın Lozan’ı imzalamış olarak dönen Türk heyetini karşılamayı 
bile içine sindirememişti. Bunun için Atatürk’ün onayını isterken, “sizden çok rica ederim 
devlet riyaseti makamını takviye ediniz”170 diyerek, üstü kapalı bir şekilde bu makamın Pa-
dişah-Halifenin olması gerektiğini hatırlatmaktan geri kalmamıştı. Bu,  tam da bağımsız 
ve güçlü Türkiye’nin, kendi sömürgelerindeki halkları aynı ülküye yönlendirerek çıkarlarını 
sarsacağını bilen yayılmacı ülkelerin istediğiydi. Dolayısıyla eleştirilerin dış nedenleri, en 
çok ekonomik çıkarlarını korumayı önemseyen emperyalist devletlerin, Türkiye’nin sömür-
gelerinde esin kaynağı olmasından çekinerek, yeni cumhuriyette demokratik anlayışın yer-
leşmesini önlemek istemelerinde toplanmıştı. Kaldı ki, bu kaygıyla yeni rejim kurulunca, 
cumhuriyetin iç karşıtlarını da yanlarına alarak, Türkiye’nin yönünü demokrasiye çeviren 
yasaların önemini pek anlayamayan halkı, Halifeliği kaldırarak İslam dinini de silmeyi he-
deflediğini öne sürerek, hükümete karşı kışkırtıp Şeyh Sait Ayaklanmasını tezgâhlamışlardı.

Kısacası, dışardan da destek gören muhalefetin gücü, İnönü’nün Başbakanlığı sırasında 
hiç eksilmedi. Bu sıkı koalisyonu gören İsmet Paşa ise, cumhuriyetin duyurulmasıyla birlik-
te Halifeliğin de kaldırılacağı söylentileri dolaşmaya başlayınca, devletin başında Halifenin 
olmasını isteyerek iyice örgütlenen muhalifleri şu sözlerle uyarmıştı: 

Esaslı bir şekli devlet mevzubahis olduğu vakit mutalaat ve hissiyat aramızda kalmaz. 
Müşahede eden bütün bir dünya vardır… Eğer bir memlekette cumhuriyetin ilan olduğu 
günlerin üçüncüsünde, beşincisinde hukuku ilga edilmiş şehzade meydana çıkar, vaziyet 

169  Aydemir, s. 280.
170  Nutuk, s. 793.    
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alırsa… dünya, mütefekkirini alem bu cumhuriyetin kuvvetinden şüphe eder…  Bir işe başla-
yan adam, daima nihayetinin selamet olacağını temin eder (ek) başlar. Bahusus böyle inkı-
lap zamanlarında ricali hükümet, bir recülü siyasi (siyasi yetkili) herhangi bir şüphe göstere-
mez… hatayı fahiş olan, kuvayı maneviyeyi, kuvayı inkılabiyeyi şu noktada veya bu noktada 
tereddüde sevk etmektir. Bir Hilafet fetvasının millet ayağa kalkmak istediği zaman onda 
düşmanlardan daha eşna (kötü) bir surette hücum ettiğini unutmayacağız

dedikten sonra sözlerini,

Tarihin herhangi bir devrinde bir halife zihninden bu memleketin mukadderatına karış-
mak arzusu geçirirse o kafayı behemehal koparacağız.. Herhangi bir halife ananeten, fikren 
ve şeklen usulen, zımnen ve sarahaten (ima ile ve açıkça) Türkiye mukadderatında alakadar-
mış gibi vaziyet almak isterse, Türkiye ricalini taltif edermiş gibi bir zihniyet ile düşünürse, 
bunları memleketin hayatiyle ve mevcudiyetiyle zıddı tam addedeceğiz; hareketlerini hıya-
neti vataniye addedeceğiz171  

şeklinde tamamlamıştı.

İsmet Paşa’nın bu sert sözleri, Rauf Bey ile arasındaki uçurumu derinleştirdiği gibi, 
onun çevresinde toplanan saltanatçı-halifeci kesimin gözünden düşürmüştü. Bu da hükü-
mete karşı düzenlenen değinilen ayaklanmayı kolaylaştırmıştı.

Cumhuriyetin karşılaştığı bu ilk ciddi tehlikenin önünü almak üzere İsmet Paşa Başba-
kanlığa getirilince, güvenoyu toplantısında Ali Fuat Paşa’nın Fethi Bey Hükümeti’nin ge-
reken önlemleri aldığını hatırlatarak İnönü’nün bu göreve getirilmesinin gereksizliğini ima 
etmesi, aslında Meclisteki karşıtların düşüncelerini dillendirmesiydi. Siyasal ve toplumsal 
alanda hükümetin denetimini arttırmak için, Takriri Sükûn Kanunu’nun duyurulmasına Rauf 
Bey’in, “Cumhuriyeti tehlikede görmüyorum, onun için bu kanun lazım değildir”172 diyerek 
tepki vermesiyse, bu muhaliflerin seslerini güçlendirdi. Şeyh Sait Ayaklanmasının askeri 
harekâtla bastırılması, sorumluların yargılandığı İstiklal Mahkemelerinin idam cezasını da 
içeren ağır kararları, bir kez daha şimşekleri Başbakan İnönü’nün üzerine çekti. İnönü’ye 
tepkilerse, devrimle gelen yeniliklere toplumsal destek kazandırdı.

Tepkilerin sesi ilkin 17 Kasım 1924’de kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Partisi, 12 
Ağustos 1930’da da Serbest Fırka kanalıyla siyasal platformda duyurulmuştu. Cumhuriye-
tin temel ilkelerini hedef alanların çatısı altında toplanı verdiği ve ilki Şeyh Sait; ikincisi de, 
Kubilay Olayı ile ilişkilendirilen iki parti de çarçabuk kapanmış ve Atatürk’ün kişisel ağır-
lığı karşısında o yaşarken tekrarlanmamıştı. Ne var ki, Atatürk’ün ölümünden sonra İnönü 
Cumhurbaşkanı seçilince, muhaliflerin de siyasal platformda tekrar belirmeleri uzun sür-

171  Nutuk,  ss. 841-843.
172  İnönü’nün Söylev ve Demeçleri I, s. 127, 129.
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medi. Sözün özü, Başbakanlık günlerinde ülkenin rejiminden ve Türk Devrimi’nden şahsına 
kadar uzanan yoğun eleştirileri göğüsleyen İnönü, 11 Kasım 1938’de koyu bir muhalefetle 
kuşatılmış olarak Cumhurbaşkanı seçildi. İlerleyen yılların gelişmeleriyse, baştan var olan 
muhalefeti körüklediğinden, 1938-1950 arasındaki Cumhurbaşkanlığı yılları İnönü’nün en 
zor yılları oldu. 

Cumhurbaşkanı İnönü

İnönü, ülkeyi düşman işgalinden kurtaran, egemenliği gökten indirip halka vererek bir 
ulus-devlet kuran, bağımsızlık, laiklik, insan hakları, demokrasi gibi toplumun alışkın olma-
dığı değerler çerçevesinde bir devrim gerçekleştiren ve 18 yıl siyasal ve toplumsal yaşamı 
yönlendiren, çok sevilen, sayılan, adeta insanüstü görülen, biraz da korkulan Atatürk’ün 
ölümüyle sarsılmış Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olmuştu. Üstelik bu göreve seçilmesinin 
üzerinden bir yıl bile geçmeden, Almanya’nın 1 Eylül 1939’da Polonya’ya girmesiyle de yeni 
bir dünya savaşının tohumları atılmıştı. İki ülke arasındaki çarpışmalar kısa zamanda saman 
alevi gibi nerdeyse bütün Avrupa’yı sardı;  hatta Asya’nın en doğusunda Japonya’ya, Atlan-
tik ötesinde Amerika’ya kadar sıçrayarak 1945’e kadar süren II. Dünya Savaşı’na dönüştü. 

Türkiye’nin dünyaya yayılan bu büyük savaşın dışında kalması pek olası değilken, ül-
kenin bu sarsıcı yılları savaşa girmeden geçirmesini sağlayan İnönü, daha savaş bulutları 
dolaşmaya başladığında, demokrasiyi temel alan Türkiye Cumhuriyeti’nin aşırı akımlardan 
ve emperyalist gözlerden korunması gerektiğini biliyordu. Cumhurbaşkanı olunca da, hü-
kümetin demokratik bloka yakınlığına kesinlik kazandırmanın adeta bir zorunluluk haline 
geldiğini görerek, ülkenin durumunu daha geniş bir eksen içinde gözetip devletin iç ve dış 
politikasında değişiklikler yapmak gereğini duymuştu. Ancak, bunu pek çok noktayı göze-
terek yapmak zorundaydı. 

Yeni Cumhurbaşkanı, Lozan’da ülkenin ve ulusun geleceğinin sorumluluğunu üzerinde 
taşımış, Lord Curzon’un “Aylardan beri müzakere ediyoruz ama istediklerimizin hiç birini 
alamıyoruz. Vermiyorsunuz. Ama ne reddederseniz cebimize atıyoruz. Harabolmuş ülkenizi 
onarmak için yarın bizden yardım istediğinizde bunları birer birer çıkaracağız173” diyerek, 
isteklerini kabul etmesi için uyardığı İsmet Paşa’ydı.  Ne var ki, o zamanki kararlı tutumuyla 
İnönü, bu uyarıyı yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Curzon’un siyasal yaşamını karartmışsa da, 
yeni görevinde cumhuriyeti korumaya çalışırken ekonomik zorunlulukların yanı sıra, büyük 
bir olasılıkla bu tehdidin de yerini bulmaması için başvurduğu uygulamalarla iç ve dış cum-
huriyet düşmanlarının boy hedefi oldu. Atatürk’e kızanlar, saltanatı-halifeliği kaldırdığı için 
onu bağışlamayanlar, Türk Devrimi’ni özümsemeyen, ama o yaşarken ses çıkaramayanlar 
İnönü’yü günah keçisi yaptılar. İkinci Dünya Savaşı ile gelen sıkıntıların adresi olarak İnönü, 
CHP ve Türk Devrimi gösterildi. Üçüne de karşı koyan sesler yükseldi. İnönü Cumhurbaşka-
nı olunca, kurulan yeni hükümetin Türkiye’nin bağımsızlığına ve devrime gölge düşmemesi 
173  Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt I. İstanbul 1966,  s. 236.
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için çalışmalarına kurumlar ve toplum üzerinde baskı kurarak başlaması bu sesleri yükseltti. 

Zor Kararların Tepki Çeken Uygulamaları

Özetlenen bu altyapı üzerine, cumhuriyetin başlangıç yıllarından farklı bakışlarla ge-
liştirilen yeni dış bağıtların ve alınan askeri-mali önlemlerin yanı sıra resmi ideolojide ve 
devletçi ilkelerde bazı yumuşamalar, özellikle eğitim sisteminde ve kurumlarındaki yeni 
uygulamalar gibi değişimler, İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı sürecinde ülkenin yaşamına 
damga vurdu.  Üstelik dünya savaşı başlayınca, devlet bütçesinin büyük bir kısmının milli 
savunma giderlerine ayrılması savaşan devletlerin de yüz yüze kaldığı mali sıkıntılarla bir-
leşince, Türkiye’nin ekonomisi tam anlamıyla bir dar boğaza girdi. İhracatın çok azalması,  
ilaç başta olmak üzere zorunlu ve çok tüketilen maddeleri de içeren ithalatın nerdeyse 
durma noktasına gelmesi, hükümeti birtakım acil önlemler almaya zorladı. Bunların arasın-
da ne olur ne olmaz düşüncesiyle alınan askeri ve ekonomik önlemler vatandaşları en çok 
ilgilendirdiğinden, savaş yıllarında ülkede günlük yaşamı en çok etkileyenlerdi.  

İnönü’nün mecliste ön duyurusunu yaptığı bu önlemler kapsamında174 örneğin, sefer-
berlik duyurularak bir milyondan fazla kimsenin silahaltına alınması, tarlada ve sanayide 
çalışanların eksilmesine yol açarak üretimi de büyük ölçüde aksattı. Hükümet yeterli tarım-
sal üretim yapılamayınca ekmeği, yatırımlar durup sanayi aksadığından üretimi çok düşen 
tekstil ürünlerini, gazı, tuzu ve benzer temel tüketim maddelerini; yeteri kadar ithal ede-
mediğinden şekeri vesikaya bağlamak zorunda kaldı.  Bu durumda fiyatlar yükselip yok-
luklar ve yoksullar çoğaldığı gibi, stokçular ve karaborsacılık da arttı Böylece yasal olmayan 
yollardan çok büyük gelirler sağlayan bir kesim oluştu. Sıralanan olumsuzlukları göğüsler-
ken harcamaları karşılamakta zorlanan hükümetse, çareyi yeni ve ağır vergiler getirmekte 
buldu. Bunun üzerine tüccarları, tefecileri, esnafı içeren ve kazançlarının gerektirdiği ver-
giyi vermekten kaçınan bu kesim, hükümetin aldığı önlemlerine karşı bir kısmı mebus olan 
büyük toprak ve sermaye sahiplerinin oluşturduğu iktidar karşıtlarıyla çarçabuk bütünleşti.

İnönü’nün 1 Kasım 1942 yılı meclis açış konuşmasında yer alan aşağıdaki sözleri, o gün-
lerde ülkenin durumunu ve Cumhurbaşkanının duygularını çok iyi açıklamaktadır:

Hakiki kuvvetlerimizi, sağlam vaziyetimizi bulandırıp gölgelendiren bir manevi telaş ve 
ıstırap havası bugün vatandaşlarımızın üzerinde esmektedir. Böyle haller bir milleti hastalıklı 
ve zayıf gösterirler. Hastalıklı millet bünyeleri harici tehlikeleri süratle üzerlerine çekerler... 
Şuursuz bir ticaret havası, haklı sebepleri çok aşan bir pahalılık belası bugün vatanımızı ıstı-
rap içinde bulunduruyor... Bizim gördüğümüz en tehlikeli hastalık iki seneden beri cemiye-
timiz içinde Cumhuriyet hükümetini muvaffak etmemek için estirilmiş olan zehirli havadır... 
Acı ile hatırlamalıyız ki,, milletin iaşe işlerini tanzim etmek yolunda Cumhuriyet hükümetle-
rinin sarf ettikleri gayretlere iki seneden beri hiç yardım edilmemiştir. Bugün ilk hallolacak 
174 İnönü’nün Söylev ve Demeçleri I, 1 Kasım 1939 s. 345, 1 Kasım 1940, s. 350.
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mesele, umumi itimat havasının iade edilmesidir. Bulanık zamanı bir daha ele geçmez fırsat 
sayan eski batakçı çiftlik ağası ve elinden gelse teneffüs ettiğimiz havayı ticaret metaı yap-
maya yeltenen gözü doymaz vurguncu tüccar ve hangi yabancı milletin hesabına çalıştığı 
belli olmayan birkaç politikacı, büyük bir milletin bütün hayatına küstah bir surette kundak 
sokmaya çalışmaktadırlar... Devlet ve millete sövmek, milletin nefsine ve hükümetine gü-
venini zehirlemek iktidarını... ticaretin ve iktisadi faaliyetlerin serbestliğini bahane ederek 
milleti soymak hakkını hiç kimseye tanımamalıyız. Hırslı politikacıların millet iradesi üstünde 
dâhili ve harici siyaset yürütmelerine asla müsaade etmemeliyiz175.

O yıl getirilen yeni vergilerden biriyse, savaşan ülkelerden bazılarının da başvurduğu 
bir çare olarak, 11 Kasım 1942’de “bir defa tahsil edilmek üzere” getirilen Varlık Vergisi’ydi. 
Bu vergi “kazanç ve gelir sahiplerini ve daha ziyade iktisadi şartların darlığından doğan 
güçlükleri istismar ederek yüksek kazançlar elde ettikleri halde kazançları ile mütenasip de-
recede vergi vermeyenleri istihdaf etmekte ve içinde bulunduğumuz fevkalade vaziyetin 
icap ettirdiği fedakârlığa, bunları da kazanç ve kudretleriyle mütenasip bir derecede iştirak 
ettirmek maksadını gütmektedir.176” açıklamasıyla gerekçelendirilmişti. İnönü’nün o tarihe 
kadarki meclis açılış konuşmalarında sık sık yer alan denk bütçe ve devletin bütün sıkıntıla-
ra karşın borçlanmadığı vurguları,177 bu verginin ekonomik zorunlulukların yanı sıra,  büyük 
bir olasılıkla biraz da Lord Curzon’un “bize muhtaç olacaksınız” sözlerini haklı çıkarmamak 
için getirildiğini de düşündürebilir. Ne var ki, yasanın metninde mükelleflerin ödeyeceği 
verginin ne kadar olacağı veya kazanca göre oranının açıkça belirtilmemesi, Varlık Ver-
gisi’nin uygulamasında keyfiliğe yol açmıştı.  Üstelik ağırlığı ve katı cezalarıyla bu vergi,  
tüccarların çoğunu oluşturan Ermeni,  Rum ve Yahudi vatandaşları büyük ölçüde etkile-
diğinden Müslüman olmayanlar için getirildiği kanısını yaratmıştı.  Hatta sonund,a bu va-
tandaşların birçoğunun ülkeyi terk etmesine neden olmuştu. Dolayısıyl, CHP’nin ve onunla 
özdeşleştirilen İnönü’nün çok büyük eleştiriler almasına yol açan Varlık Vergisi,  ikisine de 
karşı olanların her zaman bolca kullandığı bir siyasal malzeme oldu.

Eğitimde Zor Bir Adım: Köy Enstitüleri

İnönü, ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasal sıkıntılarının eğitimle ulusun kültür düzeyinin 
yükselmesiyle aşılacağına inanıyordu. Kaldı ki, Başbakanken de bu inancını ve bilime olan 
saygısını eğitimle ilgili işlerin millet meselelerinin en önünde geldiğinin altını çizerek kamu-
ya yansıtmıştı178. Harf devrimi, ilgili yasanın 1 Kasım 1928’de yürürlüğe girmesi ve binler-
ce yurttaşa dört ay içinde okuma-yazma öğretilen millet mekteplerinin açılması, herkesin 
okur-yazar olması gerektiğini düşünen İnönü’nün Başbakanlığı sırasında gerçekleşmişti. 
Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati’nin ani ölümü üzerine vekâleten bu görevi üstlendiği 
1929 yılında, “Kuvvetli bir cemiyet, her şeyden evvel efradının kâmilen okuyup yazma bilmiş 
175  İnönü’nün Söylev ve Demeçleri I,  ss. 370-71.
176  Resmi Gazete, 12 Kasım 1942.
177  İnönü’nün Söylev ve Demeçleri I
178  Şerafettin Turan, , İsmet İnönü’nün Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, Ankara, 2000,  s. 40.
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olmasıyla ilk canlı alameti gösterebilir179” diyerek, okur-yazarlığı Türkiye’yi çağdaşlığa taşı-
yacak bir araç olarak gördüğünü açıklamıştı180. Nitekim bilime sarılarak genç cumhuriyeti 
güçlendirmeyi hedefleyen hükümetin, bu yöndeki çalışmaları doğrultusunda kırsal kesim-
de üretime yardımcı olan köy çocuklarının okuryazar olmaları için köy okullarının açılması 
meclis gündemine getirilmişti. En hızlı gelişmenin köy koşullarında yaşamış öğretmenlerin 
bu okullarda görev yapmalarıyla sağlanacağı noktasından hareketle 1937 yılında köy öğret-
menleri yetiştirecek kurslar açılmasını içeren Köy Eğitmenleri Kanunu181 çıkarılmıştı. Gerek 
köy çocuklarının öğretmen olarak yetiştirilmesi, gerekse bu öğretmenlerin başka çocukları 
eğitmesi köylünün bilinçlenmesi anlamına geldiğinden, yasayla öngörülenler, böyle bir ge-
lişme istemeyenlerin çokluğu ve gücü karşısında hiç de kolay olmayacak bir uygulamaya 
dönüşmüştü. Üstelik yaptırımı zaman, mekân ve kararlılık gerektiriyordu. 

Bu zor uygulamanın sıkı takipçisi olan İnönü, Cumhurbaşkanı seçilince okullaşmayı 
köylere taşımayı hızlandırırken, görevinin ilk yılında hükümetin başlıca hedefinin nüfusun 
çoğunu oluşturan köylünün öğrenimini ve gelirini yükseltmek olduğunun da altını çizdi.  
“Kati olarak inanıyoruz ki, köylünün tahsilini ve maişetini daha yüksek bir dereceye vardır-
dığımız gün milletimizin kuvveti düşünemeyeceğimiz kadar yükselecek182” diyerek de, köy-
lünün eğitimi ve ülkenin gönenci arasındaki paralelliği açıkladı. Hiç gecikmeden Milli Eğitim 
Bakanlığı’na getirdiği Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’la 
birlikte çalışarak, maddi olanaklardan yoksun köy çocuklarına ilk kez, devlet eliyle tama-
men ücretsiz ileri öğrenim görmeleri olanağı getiren köy enstitülerinin açılmasını sağladı. 

Ne var ki, Anadolu’nun aydınlanması demek olan köy enstitülerinin açılması da kolay 
olmadı, üstelik bu düzenleme ne köylüyü, ne kentliyi sevindirdi. Göğüslenen zorlukların 
başındaysa, toprak sahiplerinin köylünün bilinçlenmesiyle köylerin kalkınacağı, bu durum 
da ülke nüfusunun en genişi olan bu kesim üzerindeki egemenliklerini yitirecekleri kaygısı 
geliyordu. Cumhuriyetle gelen yeniliklere karşı olanlar da, eğitimi yaygınlaştırarak ülkede 
cehaleti giderecek, geniş kitleleri düşünür yaparak aydınlanmanın tamamen önünü açacak 
olan bu uygulamaya sıcak bakmıyordu. Tarım alanlarında çalışan ailelerse, toprak ağalarını 
memnun etmek uğuruna çocuklarının, kendi köylerinde de olsa okula ayırdıkları zamanı 
tarlada çalışarak geçirmelerini yeğliyorlardı. Kısacası, köy enstitülerinin ülkeye sağlayacağı 
yararları kişisel çıkarlarla göz ardı eden pek çok karşı koyanı vardı ve bunlar siyasal plat-
formda da hatırı sayılır bir yer tuttuğundan, mecliste bu bilim ve üretim yuvalarının kurul-
masını sağlamak için yapılan görüşmeler çok çekişmeli geçti.

Halk arasında olduğu gibi mebuslardan da enstitülerin kurulmasını istemeyenlerin ba-
zısı, bu okullardaki karma eğitime karşıydı. Bazılarıysa öğretmenlere işlemeleri için toprak 
verilmesini ve yapım işlerinde uygulanacak imece yöntemini solculuk olarak görerek öğ-
179  Cumhurbaşkanları, Başbakanlar,  Milli Eğitim Bakanlarının Milli Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçleri, Ankara 1946, s. 92-101.
180  Nitekim harf devrimi sırasında % 10 olan okuryazar sayısı, 1935’te % 19,5, 1940’da da % 23’e ulaşmıştı.
181  Pakize Türkoğlu, Tonguç ve Köy Enstitüleri, İstanbul, 1997, s. 94.
182  İnönü’nün Söylev ve Demeçleri I, s. 337.
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rencilerin bu farklı, hatta yabancı eğitim sistemi içinde kolaylıkla solcu ideolojiye tutsak 
olacaklarını öne sürdüler. Kimileri de, enstitülerinin köy çocuklarına özgü olmasının ülkede 
sınıf ayrımı yaratacağını veya çarçabuk yetiştirilen öğretmenlerin ancak yarı aydınlar ola-
caklarını öne sürüp öğrencileri de gereğince yetiştiremeyecekleri uyarısını yaptılar183.

Ama aslında dile getirilen olumsuzluklar, muhalefetin istemediği bütün gelişmelerin so-
rumlusu gördüğü Halk Partisi ile özdeşleştirdiği köy enstitülerini bahane ederek hükümeti 
yıpratma çabalarıydı. Eleştiriler de, bu partinin başında olan İnönü’nün Cumhurbaşkanı ola-
rak karşısına dikilen sorunların birer aynasıydı. Yoğun tartışmalarsa, enstitülerin kurulma-
sını gönülden destekleyen, hatta buna olanak yaratan İnönü’nün asıl karşıtlarının mecliste 
olduğunun çok belirgin bir göstergesi oldu. Bir başka söylemle İnönü’ye karşı olanlar, gö-
rüşmeler sırasında köy enstitülerinin karşısında yer almışlardı. Zaten hükümet çoktandır bu 
konuda üzerine şimşekleri çekmekteydi. İnönü’nün köylülerin cahilliği yenmesiyle onların 
hem emeğini, hem siyasal desteğini yitirmekten korkanların olumsuz yorumlarını ve sert 
eleştirilerini duymazlıktan gelmesiyse, tasarının en büyük desteğiydi. Bununla birlikte köy 
enstitülerinin kurulması için mecliste yapılan oylamada, 426 milletvekilinin sadece 278’i 
olumlu oy kullandı184. Tasarının, İsmet Paşa’nın düşüncesini bildiklerinden olumsuz oy ver-
mekten kaçınan 146 mebusun hiç katılmadığı bir oylamayla yasalaşması, İnönü’ye meclis-
teki muhalefetin bir başka göstergesiydi. Bu muhalefete karşın, 1940 yılının 17 Nisan günü, 
3803 sayılı yasayla köy enstitüleri kuruldu; yasanın kabulünü izleyen birkaç yıl içinde Tür-
kiye’nin çeşitli yerlerinde 21 köy enstitüsü açıldı. 1944 yılına kadar köy enstitülerine kayıtlı 
öğrencilerin sayısı l6.000’e yükseldi, diplomalarını alan 1996 öğrenci 1750 köy okulunda 
görevlendirildi185. Bu okullarda düşünmesini ve yaptığı işi bilen köylülerin yetişmesi sadece 
köylerin kalkınması değil, Anadolu’nun da canlandırılması demekti186. 

  Ülkeye ışık saçan köy enstitülerinin kuruluş yıldönümünde “İlköğretimi olmayan 
memleketlerde Ortaçağ idaresi bütün yönleriyle devam eder. Resmi kanunlar ne derlerse 
desinler,  vatandaşlara ne haklar tanınırsa tanınsın, hiç olmazsa ilköğretim derecesinde bilgi 
olmazsa haklar ve vazifeler canlanamaz. Hür vatandaşlardan birleşik bir ulus olmasının ça-
relerinin başında ilköğretim çaresi gelir187” diyen İnönü’nün desteğiyle 1943 yılında Ankara 
yakınında Hasanoğlan’da enstitülerin yüksek kısmı açıldı. Ankara Üniversitesi’nin rektörün-
den dekanlarına kadar birçok öğretim üyesi, bu okulda ücretsiz gönüllü dersler verdiler. 
Ne var ki, köylüyü sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan güçlendirerek hem kişi olarak, 
hem de oylarıyla kazanmayı hedefleyen İnönü, köy enstitülerinin kurulmasını destekleyerek 
mecliste ve ülke genelinde çok büyük bir kitleyi karşısına almış oldu.  Enstitülere eleştiri-
ler meclis gündeminden hiç düşmedi. Köylünün bilinçlenmesinin önemini anlayamayanlar 
veya kişisel çıkarları ağır bastığından anlamak istemeyenler, kısa bir süre sonra, türlü asılsız 
183  Köy Enstitüleri İle İlgili Yasalar, s. 422.
184  Şerafettin Turan, s. 197
185  Hasan Ali Yücel’in 1945 yılı TBMM bütçe görüşmeleri sırasındaki konuşmasından: Hasan Ali Yücel’in Köy Enstitüleri ve Köy Eğitimi ile İlgili Yazıları, 
Konuşmaları, Ankara, 1997, s. 230.
186  İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, Önsöz.
187  Tonguç, s. 196.
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iftiralarla suçladıkları bu çok yararlı kurumun sonunu getirmek üzere başarıyla sonuçlanan 
bir seferberliğe giriştiler. Meclis kürsüsünden bu okullara sadece köy çocuklarının alınma-
sının eşitlik ilkesine uymadığı, özünde de zaten halkçılıkla çelişen bir kurum olduğu, bu 
okullarda komünizm propagandası yapıldığı, kız ve erkek çocuklarının bir arada okumala-
rının Türk ahlak ve geleneklerine aykırı olduğu gibi savlar öne sürüldü. Bu görüşler, meclis 
içinden ve dışından özellikle de CHP’yi yıpratmak isteyenlerden beklenmeyen ölçüde katı-
lım gördü. Öğrenci ailelerinin maddi yükümlülükle karşılaşmamaları için devlet tarafından 
verilen üniformalar bile kimi çevrelerde eleştiri konusu oldu. 1945 yılında çok partili dönem 
başlayınca, en güçlüsü Demokrat Parti olmak üzere yeni kurulan partiler, önceki deneyim-
lerde olduğu gibi Türk Devrimi’ni algılayamayanları kucaklarken köy enstitüleri de siyasal 
çekişmelerin başlıca konularından biri oldu. 

Bu durumda İnönü, cumhuriyete sahip çıkabilmek için ödünler vermek gerektiğini 
düşünerek, 1946’da Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’i görevden aldı. Yerine getirdiği 
Reşat Şemsettin Sirer’in sayısı 21’i bulmuş olan enstitüleri özgün yapısından saptırmasına 
da sessiz kalınca, 25 Mart 1947’deki Talim ve Terbiye Kurulu Kanunu’yla Köy Enstitüleri 
köy çocukları yerine tüm öğrencilere açılarak özgün kimliğini kaybetti. Halk Partisi iktidarı 
son bulduktan sonra ağa-eşrafı bol Demokrat Parti tarafından çoktan boy hedefi yapılan 
enstitüler, 27 Ocak 1954 yılında 6234 numaralı yasa ile öğretmen okullarına dönüştürüldü. 
Bununla birlikte İnönü’nün, enstitülerin kurulmasına yaptığı öncülükle bu olağanüstü ku-
rumların kısacık ömründe kırsal kesimin aydınlanmasında ve Türkiye’nin kıvancı olan pek 
çok aydının yetişmesindeki büyük payı yadsınamaz bir gerçektir.

Sonuç

İsmet İnönü, Osmanlı Devleti’nin son savaşlarında asker olarak çarpışmış, Kurtuluş Sa-
vaşı ve sonrasında da Genel Kurmay Başkanı, Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak bü-
yük sorumluluklar üstlenmiş, görevlerini karşılaştığı zorlulardan yılmayarak yerine getirmiş 
bir devlet adamıdır. Göğüslediği zorlukların başında gelense, hep muhalefetle karşılanması 
olmuştur. Bitmeyen bu muhalefetin görünür nedeni çekememezliktir. Ulusal örgütlenmenin 
başından beri Atatürk’ün en yakınında olanların, ülkenin dönüm noktalarında kendilerinin 
yerinde İnönü’nün kilit görevlerde olmasını içine sindirememeleridir.  Oysa demokrasiye 
olan inancıyla çağdaş Türkiye için attığı adımlarda tek başına hareket etmek istemeyen 
Atatürk, ülkenin bağımsızlığı, ulusun egemenliği ve toplumun Türk Devimi ile aydınlanması 
yönünde yakın çevresinden beklediği desteği sadece İsmet Paşa’dan gördüğünden, ken-
dinden farklı olarak aile ortamında yetişmenin verdiği sorumlulukla daha ılımlı ama aynı 
aydınlık kafaya ve mücadeleci ruha sahip bu silah arkadaşını yanından ayırmamıştır. 

İnönü’nün ölümünden sonra da sürüp günümüzde bile dile getirilen İsmet Paşa karşıt-
lığının, konu irdelendikçe ortaya çıkan nedeniyse farklıdır. Bu fark, onun tıpkı Atatürk gibi 
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Türk toplumunun onurlu, bağımsız, uygar yaşaması için çabalaması, bu yolda bilime olan 
güveninin onu inanca yaslanmak isteyenlerden derin bir uçurumla ayırmasıdır. 

Ülkenin düşman işgalinden kurtarılması için savaşmakla birlikte, ulusun egemenliğinde 
bağımsız, çağdaş ve laik bir Türkiye yerine, kişisel çıkarlar veya duygusal bağlara, tanrısal 
egemenliğin sürdüğü yönetimi yeğleyen muhalifler, aydınlık değerleri getiren Atatürk’e dil 
uzatmaktan çekindikleri için, ona karşı kızgınlıklarını İnönü’yü boy hedefi yaparak dillen-
dirmişlerdir. Üstelik bu kesim, Türkiye’nin bağımsızlığını kazanmasıyla Türk topraklarında-
ki çıkarlarını kaybeden, bu hareketin sömürgelerine yayılmasıyla daha da büyük kayıpla-
ra uğramaktan korkan emperyalist devletlerden de destek görmüştür. İnönü ve onunla 
özdeşleştirdikleri CHP’ye muhalefet maskesinin ardına gizlenen cumhuriyet düşmanları, 
kendileri gibi çıkarlarını ancak cahil toplumlarda geliştirebilen yayılmacı devletlerle adeta 
gizli bir koalisyon yapmışlardır. İnönü’nün ulus bilinci olan, eğitimli, kültürlü cumhuriyet 
aydınları yaratmak için oluşturduğu altyapıyla Türk toplumunu bilimsel ve düşünsel açıdan 
besleyerek, genel kültürünü genişletecek atılımlarını da sonlandırmak üzere el ele vermiş-
lerdir. Hatta bu ikili, günümüzde de Türkiye’nin bağımsızlığının garantisi olan ekonomik 
güçlenmenin ve toplumsal aydınlanmanın önünde durarak, cumhuriyetin ilkeleri ve Türk 
Devrimi’nin özümsemesini engellemek istemektedirler. Türkiye’nin zor yıllarında bulundu-
ğu önemli görevlerin hepsinde bir kurmay titizliğiyle çalışan İnönü,  her ölümlü insan gibi 
bazı hatalar yapmışsa da, yaşamı boyunca yasama, yürütme, yargı bağımsızlığına dayalı 
sağlam kurumları olan, vatandaşların eşitlik ve insan hakları doğrultusunda yaşadığı Türki-
ye Cumhuriyeti’nin gelişmesi için uğraşmıştır. 1950 yılında iktidarı, 14 Mayıs seçimlerini ka-
zanan Demokrat Parti’ye bırakarak da, dünyaya bu cumhuriyetin demokrasiye dayandığını 
kanıtlamıştır. 
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İSMET İNÖNÜ HÜKÜMETLERİNDE 
DIŞ POLİTİKA: HÜKÜMET 

PROGRAMLARI ÜZERİNDEN BİR 
DEĞERLENDİRME

Yücel Bozdağlıoğlu188

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, hakkında en çok spekülas-
yon yapılan ve en çok eleştirilen devlet adamı olmuştur. Bu kanının oluşmasında en etkili 
faktörler olarak Tek parti döneminde (1938-1950) Cumhurbaşkanı olması ve Cumhurbaşka-
nı olur olmaz, Avrupa’da beliren savaş tehlikesine karşı iç ve dış politikada almak zorunda 
kaldığı tedbirler sayılabilir. 

Dış politika açısından bakıldığında, İnönü’nün Lozan Konferansı’nda yürüttüğü diplo-
masi ve konferans sonunda imzaladığı antlaşma ile II. Dünya Savaşı sırasında ülkeyi savaşa 
sokmamak için gösterdiği gayretler en çok eleştirilen politikalar olmuştur ve günümüzde 
de hala eleştirilmeye devam edilmektedir. Ancak Lozan’dan itibaren İnönü’nün dış politika 
felsefesi incelendiğinde, aslında yürütülen dış politikanın hem ülke, hem de dünya ger-
çeklerine uygun olduğu ve değişen dünya şartlarına uydurma gayretinin çok açık olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu durumu, CHP programlarında da görmek mümkündür. 

Bu makalenin temel amacı, İsmet İnönü’nün dış politika stratejilerini ortaya koymak 
ve CHP hükümet programları üzerinden giderek, İnönü’nün dış politika anlayışını ortaya 
koymaktır. 

188 Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Prof. Dr.
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İsmet İnönü’nün Dış Politika Felsefesi

İsmet İnönü, üç kez iktidar dönemi yaşamıştır. Birincisi, Atatürk’ün başbakanı olarak 
(1923-1937); ikincisi Atatürk’ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olarak (1938-1950) ve 
üçüncüsü, 27 Mayıs 1960 sonrasında koalisyon hükümeti başbakanı olarak (1961-1965)189. 
İsmet İnönü hem Kurtuluş Savaşı sonrası, hem de iktidar olduğu dönemlerde belli başlı beş 
dış politika sorunuyla uğraşmıştır: Lozan Konferansı, Musul Sorunu, Hatay Sorunu, II. Dünya 
Savaşı ve Kıbrıs Sorunu.

İnönü dönemi dış politikasını inceleyenler genelde, İnönü’nün dış politikasını “ihtiyatlı”, 
“korkak” veya “çekingen” olarak nitelemişler ve bu sıfatları İnönü’nün dış politikasını eleş-
tirmek için kullanmaktan çekinmemişlerdir. Hatta bazıları, İnönü’nün ihtiyatlılığının “Türk 
ulusunun erkekliğini öldürdüğü” bile ileri sürmüşlerdir190. Weisband da İsmet İnönü’nün dış 
politika felsefesinin, “ölçülülük” esasına dayandığını iddia etmektedir191.  

Bütün bu sıfatlar, İsmet İnönü’nün dış politika felsefesini tanımlamakta yetersiz kal-
maktadır. Bu makale İsmet İnönü’nün dış politika felsefesini iki dönemde incelemektedir: 

I. Dönem: Lozan’la başlayıp 1937’ye kadar süren Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık dö-
nemi.

II. Dönem: 1938’den 1950 yılına kadar süren Cumhurbaşkanlığı ve 1961-1965 arası Baş-
bakanlık dönemi.

Bu iki dönem karşılaştırıldığında, İsmet İnönü’nün Türk dış politikasını, dünyanın de-
ğişen şartlarına nasıl uydurduğunu ve bu anlamda kullandığı dilin günün şartlarıyla nasıl 
uyumlu olduğu dikkat çekmektedir. Hükümet programları da bu noktadan incelendiğinde, 
İsmet İnönü’nün “korkak” ve “çekingen” olmadığı, aksine ulusal çıkarlar söz konusu oldu-
ğunda savaşmaktan çekinmediğini rahatlıkla görebiliriz.

İnönü’nün Dış Politika Stratejileri

İki savaş arası dönem incelediğinde, Türkiye’nin dış politikası, Atatürk’ün çizdiği sınır-
ların dışına çıkmamıştır. Bu dönem dış politika büyük ölçüde Atatürk’ün etkisinde belirlen-
miştir. Bu dönemde izlenen politikanın yönü, “Atatürk’ün yönetimi altında girişilen tarihsel 
denemenin geleneklerini yansıtıyordu: Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün do-
kunulmazlığı, Avrupa’daki güçler dengesinin korunması ve her türlü serüvenci politikadan 
uzak durulması”192. Atatürk’ün vefatından sonra Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü de, dış 
politikayı Lozan sonrası oluşturulan statükonun devam ettirilmesi yönünde belirlemiştir. 
189  Haydar Çakmak, Liderlerin Dış Politika Felsefe ve Uygulamaları, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2013, s. 29.
190  Edward Weisband, İkinci Dünya Savaşı’nda İnönü’nün Dış Politikası, Çev. M. Ali Kayabal, İstanbul: Çağdaş Matbaacılık, 2000.
191  Weisband.
192  Weisband, s. 7.
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“Lozan Antlaşması’ndan sonra, Türkiye’nin gerek komşu devletler, gerekse Balkan ve Orta 
Doğu devletleri ile kurmaya çalıştığı yakın ilişkiler statükonun kabulünün sürdürülmesini 
amaçlıyordu”193.

İsmet İnönü, hem Dışişleri ve Başbakanlık, hem de Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde bu 
temel hedeflere ulaşmak ve Cumhuriyetin temel kazanımlarını korumak amacıyla dış poli-
tika felsefesini bazı temel ilkeler üzerine oturtmuştu. Bu ilkeler İnönü’nün kişisel meziyetleri 
ile birleşince ortaya başarılı bir dış politika çıkmıştır. Bu ilke ve meziyetler aşağıda, hem 
Lozan Konferansı, hem de II. Dünya Savaşı bağlamında incelenecektir.

İkna Kabiliyeti 

İnönü’nün dış politikadaki en önemli meziyeti, pazarlık durumunda rakibini ikna ede-
bilme, isteklerini karşı tarafa kabul ettirebilme kabiliyeti olmuştur. Bazen katı bir inada ka-
dar varan ısrarcılığının, İnönü’nün hem Lozan’da, hem de II. Dünya Savaşı’nda hedeflediği 
amaçlara varmasında etkili bir silah olduğu söylenebilir. Özellikle yeni kurulmuş olan Cum-
huriyet Türkiye’sinin sınırları konusunda İnönü tamamen tavizsiz bir politika izlemekten 
kaçınmamıştır. Weisband’ın da belirttiği gibi:

Atatürk devriminin Türkiye’de kök salmasından bu yana Türk dış politikasının temeli, 
Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve Türklerin kendi toprakları üzerinde kendi kaderlerini çizme 
hakkına sahip çıkmaları olmuştu. Savaş yıllarında da İnönü bu hakka ve Türk topraklarının 
bütünlüğüne, Türk dış politikasının temel ilke ve amaçları olarak bakmıştı. Atatürk, halkına, 
imparatorluğu yıkıp bağımsız bir ülke durumuna geçişleri sırasında, toprak bütünlüğüne da-
yanan modern bir devlet kavramını öğretmişti ama, 1923’te Lausanne’da, Türk sınırlarına 
dokunmanın buna kalkışacaklara çok pahalıya mal olacağını Lord Curzon’a inandıran, İnönü 
olmuştu. Bu konuda Mussolini’yle Hitler’i de ikna ettiği anlaşılmaktadır194. 

Tuncer, İnönü’nün bu özelliklerinin Lozan’daki yansımasını şöyle anlatmaktadır:

Lozan Konferansı’nda, İngiltere Temsilcisi Lord Curzon’un deyimiyle, bu ‘sağır ve cüce 
adam’, Curzon gibi o dönemin en güçlü hatiplerinden birinin üstesinden gelebilmeyi ba-
şarmıştı. İnönü, o dönemin ‘diplomat’ imajına hiç uymamaktaydı; askerdi, diplomasi dilini 
bilmemekteydi, dış görünüşü gösterişli değildi ve çok az konuşan bir kişiydi. Ancak, gele-
neksel anlamdaki ‘diplomat’ tipine belki hiç uymayan bu kişi, hak bildiği yoldan ilerlerken 
en ufak bir ödün dahi vermeye yanaşmamakta, doğru bildiği görüşte inat ve sabırla sonuna 
dek diretmekteydi195.

Aynı şekilde Adana Konferansı’nda, Türkiye’nin savaşa girmemesi konusunda Churc-
193  Mücahit Özçelik, “İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 2, No. 29, 2010, (s. 253-269), 
s. 254.
194  Weisband, s. 19.
195  Hüner Tuncer, İsmet İnönü›nün Dış Politikası (1938-1950): İkinci Dünya Savaşı›nda Türkiye, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2012, s. 15.
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hill’i de ikna etmeyi başarmıştı. II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla beraber, İnönü en büyük 
yardımcısı Numan Menemencioğlu ile birlikte “bekle-gör” politikası izlemiş ve Türkiye’yi 
herhangi bir sorumluk altına sokacak bağıtlardan kaçınmasını bilmiştir. Adana’da Churc-
hill’in tüm ısrarlarına rağmen Türkiye savaşa girmemekte direnmiş ve İnönü’nün ısrarı kar-
şısında Churchill’de, Türkiye’nin savaşa girmeden önce askeri açıdan güçlendirilmesi ge-
rektiği inancı oluşmuştu. Türkiye bu politikasına savaşın son anlarına kadar devam etmiş ve 
savaş sonrası Türkiye›nin yalnızlaşacağı ihtimali belirmeye başlayınca politika Müttefikler 
lehine değiştirilmiştir.

Tam Bağımsızlık ve Eşitlikçilik

      İnönü’nün Türkiye’nin bağımsızlık ve diğer ülkelerle olan eşitliğine verdiği önem, 
en belirgin şekilde Lozan Konferansı’nda ortaya çıkmıştır. İngiliz temsilcisi Lord Curzon’un 
Türkiye’yi ev sahibi devletlerin altında gösterme çabaları, İnönü tarafından her fırsatta red-
dedilmiş ve Türkiye’nin bağımsızlığına ve diğer devletlerle eşit statüsüne zarar verecek tüm 
çabalar boşa çıkarılmıştır. Müttefikler Konferans görüşmelerini ısrarla Mondros üzerine inşa 
etmeye çalışırlarken, İnönü Mudanya Mütarekesinin temel alınması gerektiğini belirtiyordu. 
Bu ikisi arasındaki temel fark şudur: Mondros Türklerin “mağlubiyetini” anımsatmaktadır 
ve dolayısıyla Müttefiklerin “mağlup” Türklere kendi şartlarını kabul ettirmelerine olanak 
sağlayacaktır. Ancak Mudanya, Türklerin zaferinin sembolüdür ve Lozan’da Müttefiklerle 
eşit şartlarda başladıklarını belirtmektedir. 

“Lozan Konferansı’nın açılış oturumunda bir konuşma yapan İsmet Paşa, Konferans ma-
sasında Türkiye’nin egemen ve bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesi ve Konferans’a 
katılan diğer devletlerle eşit hak ve yetkilere sahip olması gerektiğini dile getirmişti”196. 
Gerçekten görüşmelerde, Türk temsilcileri bu konuyu sık sık gündeme getirmiş, Müttefik 
Devletlerin bu durumu kabul etmek istememeleri, Konferansın uzamasına sebep olmuştur.

İsmet Paşa Konferansta, eşitlik koşullarına ne denli önem verdiğini şu sözlerle dile ge-
tirmişti: 

Konferansın dili, İngilizce ve Fransızca olacak deniyordu. Ben, ‹bir de Türkçe olacak› 
diye ekledim. Komisyon başkanlıkları, İngiltere, Fransa ve İtalya arasında taksim olunuyor-
du. Bizim de, bir komisyon başkanlığına hakkımız olduğunu tartıştım. Bunları söylemekten 
amacım, eşitliğin koşullarını özenle izliyoruz; önemsiz usulde, selamda sabahta bile fark 
gözetirlerse, o farkları gösteriyoruz fakat bu yüzden Konferans çalışmalarının kesilmesini 
istemiyoruz; Konferans›ın yapılmasını istiyoruz197.

İsmet Paşa Lozan’da Türkiye’nin haklarını savunmak için sonuna kadar savaşmaktan 
çekinmeyeceğini şöyle ifade etmiştir:
196  Tuncer, s. 15.
197  Tuncer, s. 16.
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Lozan’da Boğazlar meselesi konuşuluyor. Çiçerin ha bire beni sıkıştırıyor. Adama temi-
nat vermeye çalışıyorum, bir türlü söz geçiremiyorum. Dedim ki ‘Bana bak, ben cepheden 
geliyorum. Bizim askerler daha ayakta. Ben buradan dönerim, askerlerin başına geçer, Bo-
ğazlar meselesi yüzünden harbe yeniden başlarım. Ama sen benimle harp edebilecek mi-
sin? Şimdi benimle beraber içeri girince sen harp edebileceğini söylesen bile senin taleple-
rini reddedeceğim’198.

Güç Dengesi

İnönü, güç dengesini en iyi kullanan siyasetçilerimizden biri olmuştur. Zaman zaman 
Amerikancı diye suçlanmasına rağmen Johnson Mektubu’na cevabında ve hükümet prog-
ramlarında Amerika’ya bağımlılıktan kurtulmanın gerekli olduğuna inanmış ve çok taraflı 
bir diplomasi yürütmenin ne kadar gerekli olduğunu sık sık vurgulamıştır. Lozan’da bu stra-
tejiyi sonuna kadar kullanmıştır. İnönü Lozan Konferansı sırasında, İngilizlere karşı diğer 
Müttefik devletleri güç dengesi unsuru olarak kullanmaya çalışmış ve bir dereceye kadar 
başarılı da olmuştur.

Aynı şekilde II. Dünya Savaşı Türk dış politikası güç dengesi politikasının en güzel örne-
ğidir. Müttefikleri birbirlerine karşı, Mihver devletlerini kendi aralarında, Mihver ve Müttefik 
devletleri birbirleri ile dengeleme politikası izlemiş ve II. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkile-
rini en aza indirmeyi başarmıştır.

İtidal

İnönü’nün dış politika meziyetlerinden belki de en önemlisi “itidalli” davranmak olmuş-
tur. Örneğin, Müttefiklerin Türkiye’nin savaşa girmesi konusundaki ısrarları karşısında taraf-
sız kalabilmeyi başarmış, aynı zamanda da Mihver devletleri tedirgin edecek aşırılıklardan 
da kaçınmayı bilmiştir. “İnönü›nün uyguladığı itidal, günden güne değişen özel bir karar 
verme tarzı geliştirmişti kendisinde… Aceleci ve atak eylemlerden ya da gözü pek davranış-
lardan hep uzak kaldı. Bu tür davranışlar, Türkiye’yi göz göre göre ateşe atmak demektir”199. 

İnönü Hükümetleri Programlarında Dış Politika

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren incelendiğinde, İnönü’nün dünyaya bakışı ve de-
ğişen şartlara göre Türk dış politikasını nasıl yönlendirdiği ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan 
İnönü dönemini iki bölüme ayırmak mümkündür.

1923-1945 Dönemi

Bu dönem hükümet programlarında, dış politikaya ayrılan bölümlerin genellikle çok 

198  Çakmak, s. 31. 
199  Weisband, s. 19.
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kısa olduğunu görüyoruz. Bunun temel sebebi, dış politikanın dış politika elitinin işi ve milli 
bir dava olduğu ve halkın bu konuya ilgisinin hemen hemen hiç olmaması gösterilebilir.

Bu dönem dış politikamız tamamıyla Realist fikirlerin etkisi altında kalmıştır. Toprak 
bütünlüğü, tam bağımsızlık, egemenlik, karşılıklılık ve güvenlik hükümet programlarının dış 
politika bölümlerini işgal eden kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum 1920’ler-
de iç politikayı sağlamlaştırmak, 1930’lu yıllarda ise yaklaşan savaş tehlikesine dikkat çek-
mek amacıyla sık sık gündeme getirilmiştir. Bu kavramların kullanılışını I. İnönü hükümet 
programında görmek mümkündür. 

Cumhuriyet Hükümetinin münasebatı hariciyede üssülesası Türkiye Cumhuriyetinin 
mevcudiyetini ve tamamiyetini sağlam tutarak menafi-i hayatiyesini gözden ayırmamak 
esası dâhilinde müsalemeti, huzuru, hüsnü münasebatı mümkün olduğu kadar tevsi ve te-
yid etmekten ibarettir. Hemhudutlarımızla ve kendileriyle muadeleti imza edip safahatını 
tatbik etmekte olduğumuz ve diğer taraftan ve henüz münasebata girmediğimiz devletler-
le samimî bir dostluk tesisi için bütün kuvvetimizi sarf edeceğiz. Göreceğimiz hüsnüniyete 
fazlasiyle mukabele edeceğiz. Bu esaslar dâhilinde Türkiye Cumhuriyeti menafii hayatiyesini 
muhafaza etmek için son derece dikkatli olacaktır200.

Bu durum Cumhuriyet’in daha yeni kurulmuş olduğu dikkate alındığında, daha net bir 
şekilde anlaşılabilir. Pek çok zorluklara göğüs gerilerek gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı ve 
akabinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlık ve eşitlik konularındaki titizliği 
hükümet programlarında açık bir şekilde yer almıştır.

Dönemin hükümet programlarında dış politikaya ayrılan bölümler de, Türkiye Cum-
huriyeti’nin Batıcılık prensibine yaptığı vurgular da dikkat çekmektedir. Fakat bu durum, 
sadece bir Batı özentiliğinden çok, Batı ile eşit şartlarda ilişki kurma gayesi de gütmektedir. 
Mecliste VI. İnönü Hükümeti programı tartışılırken söz alan Kocaeli Mebusu Sırrı Bey bu 
durumu şöyle özetlemiştir:

Evvelemirde siyaseti hariciyeden bahsedeceğim; biz Avrupalıyız. Fakat nazarı dikkati-
nizi celbederim ki; Avrupalılar ailevî mesaili düşünecekleri zaman bizi derhal kendilerinden 
addetmiyerek, diğer hükümetler gibi, aralarında müzakerelere içtimalara davet etmiyorlar 
ve ancak bazı dostlarımızın teklifleri üzerine bizi de kendi aralarında bulundurmağa muva-
fakat ediyorlar. Biz hamdolsun en mütekâmil bir şekli hükümete ve en mütekâmil kanunlara 
malikiz, acaba bu tekâmülümüzden sonra Avrupa bizde ne gibi bir kusur görüyor ki, ailevî 
müzakerelerinde bizi aralarında bulundurmaktan çekiniyorlar201.

Gene aynı celsede söz alan Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey de, Türkiye’nin bağımsız 
200  İrfan Neziroğlu ve Tuncer Yılmaz (ed)., Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri, Cilt 1, (24 Nisan 1920 – 22 Mayıs 1950), Ankara, 
TBMM, 2013, s. 85.
201  Neziroğlu-Yılmaz (ed), s. 220.



ULUSAL KAHRAMAN 
DEVLET ADAMI 

İSMET İNÖNÜ

93

ve tarafsız bir politika izlemeye ve Batı da dahil dünyadaki hiçbir cepheleşmeye dahil ol-
mayacaklarını şu sözlerle dile getirmiştir: “Hiç bir cepheye aidiyet ve cepheler doğurmak 
politikasını beğenenlerden değiliz”202.

 Yaklaşmakta olan II. Dünya Savaşı, bu yıllardaki hükümet programlarında yansı-
masını bulmuştur. Avrupa’da savaş rüzgârları esmeye başlayınca, hükümet programlarında 
yabancı devletlerle ittifak arayışlarına yapılan vurgunun da arttığını görüyoruz. VII. Hükü-
met programı tartışmalarında İnönü bu hususu şöyle özetlemektedir:

Dışarı siyasada sulh ve emniyeti korumak ve teşkilâtlandırmak için bütün kudretimizle 
çalışıyoruz. Dostlarımıza, taahhütlerimize sadakat ve genel olarak yakın komşularımızla iyi 
geçinmek için elimizden gelen her şeyi samimiyetle yapmak, siyasetimizdir. Bu siyasetin 
ana çizgileri içinde uluslararası hâdiselerini dikkatle takip ediyoruz. Balkan paktının ulusla-
rarası sulhu için büyük kıymeti, her münasebetle parlak bir surette kendini göstermektedir. 
Müttefikler taahhütlerine sadıktırlar. Müttefikler birbirinin emniyetini kendi emniyetleri gibi 
tutmak zihniyetindedirler203. 

03.04.1939 tarihinde kurulan II. Saydam hükümeti programı görüşülürken, söz alan Re-
fik Saydam, Türk dış politikasının temel prensiplerinden olan denge politikasına atıf yapmış 
ve savaşta taraf olmayacaklarını ima etmiştir:

Dünya vaziyetinin baş döndürücü bir süratle her an değişiklikler gösteren inkişafı haricî 
siyasetimizin her zamankinden ziyade müteyakkiz olmasını icab ettiriyor. Milletleri birbirinin 
karşısına diken, bir kaç gün gibi kısa zaman içinde devletlerin ortadan kalkmasına müncer 
olan bu günkü dünya buhranı, sulha olan kuvvetli merbutiyetini her zaman ilân ve isbat et-
miş bulunan Cumhuriyet Hükümetini tabiat ile yakından alâkadar etmektedir. Fakat bütün 
değişmeler, bu süratli ve esaslı inkişaflar yanında, Türkiye’nin haricî siyaseti bir tebeddül 
göstermemektedir. Dostluklarına, ittifaklarına velhasıl sözüne ve imzasına sadık olan Tür-
kiye, sulhu severek ve sulha hizmet etmek yolundaki azminde ayni iman ile ve ayni itina ile 
berdevam bulunmaktadır. Bu kargaşalıklar önünde, Cumhuriyet Hükümetinin büyük, küçük 
bütün Devletlerle ayni samimiyet ve dürüstlük altında dostane münasebetlerini idame et-
mekte bulunduğunu ve bundan sonra da idameye çalışacağını size söyleyebilirim204.

Aynı konuşmasında Saydam, tam bağımsızlık ilkesinden ödün vermeyeceklerini ve teh-
dit halinde savaşmaktan çekinmeyeceklerini de şu sözlerle dile getirmiştir:

Türk vatan ve milletinin, Türkiye Cumhuriyetinin maruz kalabileceği vakayile karşı za-
manında tedbir almak hususunda, Cumhuriyet Hükümeti müteyakkiz bulunmaktadır. En 
yüksek hamaset ve sarsılmaz vatan sevgisi kaynağı olan büyük Türk ordusuna dayanarak 
202  Neziroğlu-Yılmaz (ed), s. 223.
203  Neziroğlu-Yılmaz (ed), s. 236.
204  Neziroğlu-Yılmaz (ed), s. 341.
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her tehlikeyi ve tecavüzü bertaraf edeceğimiz kanaatinde olduğumuzu söylemekle iftihar 
duyarım205.

Savaş yıllarında Türkiye’nin izlediği tarafsızlık politikası, savaşan taraflar arasında güç 
dengesi kurma amacına yönelik olmuştur. Temmuz 1942 yılında kurulan I. Saraçoğlu hükü-
met programı görüşmelerinde, Başbakan Saraçoğlu da aynı noktaya değinmiştir:

Türkiye bitaraflığı umumî bir politik sistemin işlenmiş bir şeklidir ve politikamızın kim-
seyi endişeye düşürmeyecek bir berraklığı ve samimiyeti vardır. İngiltere ile olan ittifak mu-
ahedemiz her iki tarafın nefine olarak vazife görmekte devam edecektir. Türkiye - İngiltere 
ittifakı realitenin ifadesi ve biraz evvel arz ettiğim politik sistemin esaslı bir rüknüdür. Yine o 
politikanın bariz ve samimi bir tezahürünü de Türkiye ile Almanya arasındaki karşılıklı anlayış 
ve dostluğu yeniden tevsik eden Türk - Alman Anlaşmasında görüyoruz. Harbin bu iki esaslı 
burcuna karşı olan vaziyetimizi ve o Devletlerle olan bağlarımızı müspet siyasetimizin bariz 
birer misali olarak arz ettim206.

1943’ten sonraki dönemde, savaşın da gidişatının Müttefikler lehine değişmeye başla-
ması, Türk dış politikasına yansımıştır. Türkiye’nin bu dönemdeki dış politika vurgusu daha 
çok Amerika ve İngiltere ile olan ilişkiler üzerine yoğunlaşmış ve Stalingrad yenilgisi ile 
gerilemeye başlayan Almanya, dış politika tartışmalarından da çıkmaya başlamıştır. 1943 
yılında kurulan II. Saraçoğlu Hükümet programı görüşmelerinde Saraçoğlu, Türk dış politi-
kasını şu kelimelerle ifade etmiştir:

Politikamızın umumî hatlarını gösteren bu sözlerden sonra bilhassa tebarüz ettirilmesi 
lâzım olan bir cihet vardır ki, o da İngiliz - Türk dostluğudur. İngiliz dostlarımız emin olsun-
lar ki bize uzatılan elleri samimiyetle sıkıyor, İngiltere’den gelen samimî söyleri de bizim 
Londra’ya gönderdiğimiz yürekten sözlerin bize akseden sedaları addediyoruz. Çünkü bizim 
kanaatimize göre İngiliz-Türk dostluğu yalnız karşılıklı menfaatlerin emrettiği bir dostluk 
değil, iki memleketin hayati zaruretlerinin en başında gelen bir ihtiyaçtır. Arkadaşlar; Bili-
yorsunuz ki İsmet İnönü’nün Devlet Reisliğine intihabı haberini Amerika Meclisine bildirdi-
ler. Amerika Meclisi de bu haberi alkış tufanıyla karşıladı. Şimdi ben de bu yüksek kürsüden 
sizin ilanımıza Cumhuriyetçi ve Demokrat Türkiye’nin Demokrat ve Cumhuriyetçi Amerika’ya 
selâmlarını, sevgilerini ve saygılarını gönderiyorum207.

Yukarıdaki bahsedilen dönemde, Türk dış politika yapıcıları İnönü’nün önderliğinde, 
klasik küçük devlet politikasını uygulamaya koymuşlar, Realist teorinin ışığında dış politika-
mızı yönlendirmeye çalışmışlardır. Tam bağımsızlık ve toprak bütünlüğü ilkelerinden taviz 
vermeden, büyük devletlerle ilişkilerinde güç dengesi politikasını başarıyla uygulamışlar, 

205  Neziroğlu-Yılmaz (ed), s. 342.
206  Neziroğlu-Yılmaz (ed). s. 360.
207  Neziroğlu-Yılmaz (ed)., s. 395.
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bu politikanın işlevini yitirmeye başlamasıyla güncel duruma uygun yeni politikalar üretmiş 
ve II. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkilerini en aza indirmeyi başarmışlardır. 

1945 Sonrası Dönem

İkinci Dünya Savaşı’nın ertesinde, hükümet programlarının dış politika bölümlerinde 
çok taraflılığa ve uluslararası kurumların rolüne yapılan vurgular dikkati çekmektedir. Bu 
dönemde Liberal fikirlerin etkisinin artmaya başladığına tanık oluyoruz. Kolektif güvenlik, 
uluslararası kuruluşların önemi, çok taraflılık, uluslararası antlaşmaların uygulanması gibi 
fikirlerin bu dönemde, hükümet programlarının temelini oluşturduğunu görmek mümkün-
dür. Hükümet programlarında yapılan çok taraflılık, uluslararası örgütler ve uluslararası hu-
kuk vurgusunun temelde iki sebepten kaynaklandığı söylenebilir. Birincisi, Savaşın sonları-
na doğru Müttefiklerle ilişkilerinin bozulması, Türkiye’nin savaş sonrası dönemde Sovyetler 
Birliği karşısında yalnız kalmasına sebep olmuştu. Kolektif güvenlik örgütü olarak ortaya 
çıkan Birleşmiş Milletler bu anlamda Türkiye’nin temel dayanaklarından biri olmuştur. Ay-
rıca uluslararası hukukun öneminin defalarca dile getirilmesi, Sovyetlerin toprak talepleri-
ne karşı uygulamaya konmaya çalışan bir mekanizma olarak görev yapmıştır. İkinci sebep 
ise, Türkiye’nin 1947’den sonra özellikle Amerika ile ilişkilerini düzeltmesi, Amerika’ya olan 
askeri ve ekonomik bağımlılığın da artmasına sebep olmuştu. 1950’li yıllarda artan bu ba-
ğımlılığın olumsuz etkileri, 1960’lı yıllarda ortaya çıkan Kıbrıs Sorunu ve Johnson Mektubu 
ile daha da netleşmiştir. 

Bu dönemde hükümet programlarında ve Genel Kurul görüşmelerinde dikkat çeken 
nokta, dış politikaya ayrılan bölümün daha uzun ve detaylı olduğudur. Bunun sebebi olarak 
özellikle 1950’li yılların ikinci yarısından sonra, Kıbrıs olaylarının da etkisiyle dış politika 
meselelerine halkın ilgisinin artması, muhalefetin çeşitlenmesi ve güçlenmesi gösterilebilir. 

 Aynı dönemde hükümet programlarında Sovyetler Birliği de ağırlıklı olarak yer al-
maya başlamıştır. Ağustos 1946’da kurulan hükümetin Başbakanı Recep Peker, genel kurul 
tartışmalarında konuyu şöyle özetlemiştir:

Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında her iki memlekette bir çeyrek asır evvel başarılan in-
kılâp günlerinden beri kurulmuş ve her iki tarafın nefine gelişmiş olan samimi dostluğun da-
yandığı muahedenin, bugünkü şartlara daha uygun ve hükümleri ciddi surette iyileştirilmiş 
yeni bir andlaşma ile değiştirilmesi maksadıyla, Sovyetler tarafından 19 Mart 1945 tarihinde, 
andlaşmanın yenilenmemesi arzusunun açıklanması üzerine gösterdiğimiz bütün iyi niyet 
ve gayretlere rağmen yeni bir vesikayı müzakere ve intaca imkân bulamadık208.

 Özellikle 1947’den sonra belirginleşmeye başlayan ABD ve SSCB arasındaki Soğuk 
Savaş döneminde, Türkiye’nin liberal fikirlere daha fazla vurgu yaptığı görülmektedir. Bu 
208  Neziroğlı-Yılmaz (ed), s. 415.
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dönemde, BM Türkiye için önemli bir referans noktası haline gelmeye başlamıştır. Yine aynı 
dönemde, ABD ile yakınlaşmanın da etkisiyle Türk dış politikasında liberal değerlere yapı-
lan vurgunun giderek artığına şahit olmaktayız:

Aziz arkadaşlar, İkinci Cihan Harbinin sona ermesiyle ve karanlık bir sürünceme devre-
sine girmiş bulunan dünya ufuklarında herhangi bir iyileşme alâmeti henüz belirmemiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin bir ahlâk ve adalet nizamı içinde gelişebilmesini sağlayacak ve 
insanlığın daha kötü akıbetlere düşmesini önleyecek başlıca çare olarak, Birleşmiş Milletlere 
inanımız, bugünün şartları ne olursa olsun devam etmektedir209.

 1949 yılında kurulan Günaltay Hükümeti’nin de dış politikaya bakışı aynıdır:

Milletlerarasında iyi geçinmeyi, yeryüzünde sulh ve emniyete ulaşmayı en büyük ideal 
saymakta devam edecek olan yeni hükümetiniz bu uğurda kudretinin yettiği kadar çalış-
maktan geri durmayacaktır. Samimi olarak bağlı bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Kuru-
lu’nu dünyayı bu neticeye ulaştıracak vasıtaların başında görüyoruz. Bu kurulun, bu güç ve 
asil vazifeyi başarır ve daha iyi bir işler hale gelmesi emelimizdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yüksek heyetinizce bilinmekte olan ve devam edegelen dış politikası aynı yolda yürüyecek-
tir. Yüksek huzurunuzda tekrar etmek isterim ki, bu siyasetin ana vasıfları ittifak ve taahhüt-
lerimize ve dostluklarımıza bağlılık, açıklık ve dürüstlüktür210.

Görüldüğü üzere, 1950 yılında gerçekleşen iktidar değişikliğine kadar geçen sürede, 
Türk dış politikası uluslararası gündemin gereklerine göre belirlenmiştir. Her ne kadar Cum-
hurbaşkanı olmasıyla beraber, İnönü kurulan hükümetlerin içinde yer almasa da, dış poli-
tikanın temel belirleyicisi olmuştur. Yukarıda verilen hükümet programları ve Genel Kurul 
tartışmaları, İnönü’nün dış politikanın amaçlarının ve yönünün belirlenmesinde dünya ger-
çeklerini ne derece takip ettiğini göstermektedir. 

1960 yılında kurulan Hükümetin Başbakanı olarak da İnönü, dış politikada çok taraflı-
lığa vurgu yapmış, 27 Mayıs’ın Batı’da oluşturabileceği tereddütleri ortadan kaldıracak her 
türlü girişimi başlatmıştır. Meclis Genel Kurulunda, Kasım 1961 yılında kurulan hükümetin 
programını okuyan İnönü, dış politika konusunda Batı ittifaklarına bağlılığın altını özellikle 
çizmiştir:

Dış politikamızın temelini, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesi teşkil etmektedir. (Alkışlar) 
Birleşmiş Milletler Yasasına uygun olarak, bütün milletler için barış, hürriyet adalet ve hak 
eşitliği esaslarına dayanan devamlı bir dünya nizamının kurulması, başlıca hedefimizdir. Her 
şeyin üstünde tuttuğumuz bağımsızlığımızın bütün milli menfaatlerimizin, ancak böyle bir 
nizam içinde en iyi şekilde korunabileceğine inanıyoruz. Bu ana hedefleri geliştirme yolunda 
Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğundan beri, Milletlerarası İşbirliğine, ortak güvenlik prensibi-
209  Başbakan Hasan Saka’nın Genel Kurul konuşması. Neziroğlu-Yılmaz (ed), s. 589.
210  Neziroğlu-Yılmaz (ed)., s. 680-681.
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ne, taahhütlerimizin sadakatle yerine getirilmesine ve ihtilâfların barışçı yollarla halli usulü-
ne önem vermiştir. Hükümetimiz, Milletlerarası alanda aynı esaslar dairesinde ve faal bir şe-
kilde çalışmaya devam edecektir. Bu çalışmalarımızda NATO ve CENTO ittifaklarının hususi 
ve önemli bir yeri vardır. NATO, hür ve bağımsız yaşamak, Batı medeniyetinin prensiplerini 
yaymak, Demokratik müesseseleri korumak ve teşvik etmek azminde bulunan memleket-
lerin, Birleşmiş Milletler yasasına uygun olarak kurdukları bir savunma teşkilâtıdır. Atatürk 
devrimleri neticesinde yalnız siyasi alanda değil her alanda kendileriyle kuvvetli bağlar kur-
muş olduğumuz NATO müttefik ve dostlarımızla münasebetlerimizi eşitlik ve egemenlik 
esasları dairesinde yürütmek ve daha da geliştirmek için tarafımızdan her türlü gayret sarf 
edilecektir. NATO ittifakı dâhilindeki bağlarımıza ilâveten, Amerika Birleşik Devletleri ve 
diğer üye devletler ile iki taraflı olarak da samimi ve ileri dostluk münasebetlerimiz mevcut-
tur. Yine Birleşmiş Milletler yasasına uygun olarak kurulmuş bir savunma teşkilatı olan CEN-
TO’ya da samimiyetle bağlı bulunmaktayız. Bu teşkilâtın diğer bölge üyeleri İran ve Pakistan 
ile son derece yakın münasebetler idame etmekteyiz. CENTO’nun bütün üyeleri arasında 
çeşitli alanlarda gelişen işbirliğinin kuvvetlendirilmesi yolunda yeni gayretler sarf edilmesi 
lüzumuna kaniyiz.

Müşterek batı medeniyetinin gelişmesi ve milletlerin birbirlerine yaklaşması idealine 
hizmet eden Avrupa Konseyinin bir üyesi olarak, batı camiası içindeki şerefli yerimiz ile mü-
tenasip yapıcı faaliyetlerde bulunmaktan geri kalmayacağız. Avrupa entegrasyonu hareketi-
nin bugün iktisâdi sahada varmış olduğu en ileri merhaleyi temsil eden ve dış ticaret bağları 
bakımından memleketimize en yakın olan Avrupa İktisâdi Camiasına katılmayı samimiyetle 
arzu etmekteyiz211.

Görüldüğü üzere, Türkiye özellikle NATO, CENTO ve BM şartlarına bağlılığını sıklıkla 
dile getirmeye başlamıştır. Örgütler üzerinde ısrarla durulması Türkiye’nin Batılı ülkelerle 
ilişkilerinde kurumsal yapılara daha fazla önem vermeye başlaması olarak yorumlanabilir.  
İnönü’nün konuşmasında dikkat çeken diğer bir nokta da yeni kurulmuş olan Avrupa Eko-
nomik Topluluğu’na katılma isteğinin de artık hükümet programlarına girmiş olduğudur. 

Sonuç

Yukarıda verilen örneklerden görüldüğü üzere İnönü, özellikle Cumhurbaşkanlığı döne-
minde, Türk dış politikasının temel belirleyicisi olmuştur. Bu durum bazı çevrelerce sıklıkla 
eleştirilmesine rağmen, verilen kararlar ve uygulanan politikalar dünya gerçeklerine uygun 
olarak belirlenmiştir. İnönü, II. Dünya Savaşı öncesi, savaş sırasında ve savaş sonrası dö-
nemde, dış politika kurallarını, tamamen değişen dünya şartlarına göre belirlemiş ve Tür-
kiye’nin krizlerden en az zararla kurtulmasını hedeflemiştir. Hükümet programları ve Genel 
Kurul görüşmeleri bu gerçekleri yansıtmaktadır.  

211  İrfan Neziroğlu ve Tuncer Yılmaz (ed)., Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri, Cilt 3 (20 Kasım 1961-27 Ekim 1965), s. 1334. 
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İSMET İNÖNÜ VE KADIN

Olcay Pullukçuoğlu Yapucu212

Cumhuriyet tarihimizin Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra en etkili devlet adamı olan 
İsmet İnönü, 24 Eylül 1884 tarihinde İzmir’de bir “Osmanlı ailesinin çocuğu”213 olarak dünya-
ya geldi. Mütevazı bir memur ailesinin çocuğu olan Mustafa İsmet’in önündeki seçenekler 
arasında asker olmak, başka akranlarında da olduğu gibi, büyük olasılıkla en gerçekçi ola-
nıydı. Hayatının en önemli kararlarından birini aldı ve 1892 yılında Sivas Askeri Rüştiyesi’ne 
başladı. Geleneksel bir Osmanlı ailesinde, otoriter bir babanın oğlu olan Mustafa İsmet’in 
askeri okul öğrencisi olarak artık sokak hayatı yok gibidir214. Bu durum o günler için son 
derece normaldir, İsmet Paşa aynı zamanda oldukça başarılı bir öğrenciydi, yoğun çalışma 
temposu ve dil öğrenme çabası, büyük olasılıkla sosyal hayatını bugün anladığımız gibi 
yaşamasına pek olanak vermemiş olmalı. İsmet Paşa hatıralarında kendisi ve çağdaşlarını 
kastederek, içinde bulunulan durumu şöyle özetler: “… Bir büyük imparatorluğun çökmekte 
bulunduğu kaygısı ve memleketi kurtarmak ödevinde olduğumuz düşüncesi bizim genç-
lik yıllarımızın en unutulmaz hatırasıdır…”215. Kendini yetiştirmek ve memleketi kurtarmak, 
dönemin gençleri için en hayati amaç olmalıdır. Özellikle “memleketi kurtarmak”, asker-
lik eğitimi almakta olan bütün genç subay adaylarının düşünce dünyasında yer etmiş en 
önemli sorundur. Sıradan hayatın olağan akışına, radikal dönüşüm fikirleriyle müdahale 
etmek doğal olarak kurtuluştan sonra gerçekleştirilecek ikincil bir ideal olmak zorundaydı. 
Kurtuluş sürecinde hayat, geçmişle çok fazla bağını koparmadan sürüp gidecekti. Ama bu 
süreç geleceği de şekillendirecek fırsatlar tanıyordu. 

İsmet Paşa 1914 yılında ilk kez Rumeli’nin ötesini gördü, bu Avrupa seyahati paşanın 
hayatında oldukça önemli bir yer işgal eder. Batı’nın gerçekte ne olduğunu yerinde gördü-
ğü ve tanıdığı bu seyahat, zaman zaman klasik müzik gibi büyüleyici, zaman zaman farklı 
toplum kuralları ile şaşırtıcı ve bir o kadar da gelecek için aydınlatıcı olmuş olmalı. 

212 Doç. Dr. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
213 Aydemir 2000, s. 15.
214  Aydemir, 2000, s. 26.
215  Selek, 1985, s. 13.
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Münih’in umumi hayatının üzerimde yaptığı daimi tesir, kadınların o zamana değin bil-
mediğim genişlikte çalışkanlıkları olmuştur. Cemiyetin her hizmetinde kadınlar yer almış-
lardı. Göze çarpan bir otorite ile işlerini yapıyorlardı. Yedi sekiz milyonluk Bavyera kadın er-
kek bütün nüfusu ile on beş milyonluk bir cemiyet mahsulü veriyordu. Bizim kadınlarımızın 
umumi hayattan uzak bulunmaları milli gücümüzü yarı yarıya azaltıyor, sözünün manasını 
ilk nazarda Münih’te kavramıştım. Bir yağmurlu günde kapalı bir durağa sığınmış vasıta bek-
liyordum. Münihli hanımların bekleme yerinde erkeklere nasıl çıkışıp onları yağmura doğru 
nasıl ittiklerini hala hatırlarım216. 

İsmet Paşa’nın Münih’te yaşadığı bu deneyim sayesinde, kadının gücü ve çalışkanlığı 
hakkındaki fikirlerinin olgunlaştığını varsayabiliriz. Her hizmette çalışan kadınların varlığı, 
toplumun tamamının üretime katkısının milli güce katkısını da, kendisinin de dile getirdiği 
gibi Paşa, Münih’te net bir biçimde gördü. Kadınların toplum içinde daha farklı bir konumda 
olabileceğini, bunun gerçekleşmesi için gereken potansiyele sahip oldukları da böylelikle 
somutlaştı. Paşa bu somut durum için bu kadar neden bekledi, yaşadığı toplumda böyle 
örnekleri görmesi neden mümkün olamadı?  

İsmet Paşa’nın yetiştiği dönemde, bir Osmanlı aydınının modern anlamda bir “kadın 
sorununun” varlığını algılaması aslında mümkün müydü? Osmanlı kadınının toplumsal ko-
numu gerçekte neredeydi, modernleşmeyi bir devlet politikası olarak sürdürmeye kararlı 
olan devlet ve aydınlar, Osmanlı kadını için neler yapıyordu? Tanzimatla başlayan moder-
nleşme sürecinin uzantısı olarak, 19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde Osmanlı toplumu hızla 
değişiyordu. Batı örnek alınarak modernleşme-değişim-dönüşüm kavramları İslamcı, Türk-
çü, Osmanlıcı, Batıcı olarak tanımlanan neredeyse bütün aydınlar için, devletin hızla kan 
kaybeden siyasi varlığı için, bir çeşit kurtuluş çaresi olarak düşünülen “çarelerdir”. Aydınlar 
devlet kurumlarının ve toplumun, “Batı yani Avrupa’yı örnek alarak değişmesinin gereği-
ne” inanıyordu. Toplumun Avrupa örnek alınarak değişmesi, doğal olarak kadın sorunu ya 
da kadının toplumda hak ettiği yere gelmesi ve (veya) getirilmesini de gündeme getirdi. 
Dönemin aydınları, hangi siyasi düşüncede olursa olsun, Osmanlı kadınının hak ettiği yer-
de olmadığına gerçekten de inanıyordu. Özellikle kadının eğitim seviyesinin yeni nesillerin 
yetişmesindeki etkisi üzerinde duruluyordu. Ahmet Mithat Efendi, Şemseddin Sami, Namık 
Kemal, Abdülhak Hamit gibi aydınlar, kadının toplumsal konumunun iyileşmesi önce iyi 
bir eş ve anne olarak düşündükleri kadının eğitilmesi ve çoklu evlilik sorununun çözülmesi 
gerektiğini yazılarında ve eserlerinde işlediler. Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı eseri, eşlerin 
birbirini görmeden yaptıkları evliliklerin sakıncaları üstünde durur. Dönemin etkili aydın-
larından biri olan Ahmet Mithat Efendi, İslam’ın kadına değer verdiğini, cinsler arasında 
fark olduğunu kabul eder, kadının evi bir iktisatçı gibi iyi idare etmesi, gelecek nesilleri 
bir öğretmen gibi yetiştirmesi, eğitimli erkeğin bir parçası olması, onu tamamlaması ama 
onu aşmamasını ister217. Dönemin önemli kadın hakları savunucularından biri olan Fatma 
216    Selek, 1985, s. 91. 
217   Taşkıran, 1973, ss. 25,26. 
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Aliye Hanım da, İslam’ın kadına değer verdiğini ve bu değerin zaman içinde unutulduğunu 
savunur, iyi anne ve iyi eş olması gereken kadının mutlaka eğitilmesi gerektiğini düşü-
nür218. Genel olarak bakıldığında Tanzimat’tan itibaren aydınların, kadının konumuyla ilgili 
bir sorunun varlığını tartışmaya açtıkları söylenebilir. Aydınlar kadının eğitimine mutlaka 
önem verilmesi gerektiğini savundular, gereken eğitimi aldıktan sonra öğretmenlik gibi bir 
meslek sahibi olabileceklerini de düşündüler. Ancak bu düşünceler elbette yeterli değildi, 
zaman içinde geliştirilmeye ve çağdaş dünyanın gereklerine uygun temellere oturmak zo-
rundaydı. 

İsmet İnönü’nün ilk gençlik yıllarında içinde yetiştiği toplum düzenine bakıldığında, 
evrensel ölçüde bir kadın sorununu algılama ve gerçekçi idealler için biraz erken olduğunu 
düşünmek çok yanlış olmasa gerek. Paşa’nın Münih’te karşılaştığı olay, kadının gücü ile 
ilgili aydınlatıcı fikirler vermiş olmalı. Daha sonrasında, özellikle Milli Mücadele döneminde, 
Türk kadınının bizzat içinde bulunduğu savaşta neler yapabileceğini, aslında bu mücadele 
içinde yer alan herkes gördü. Halide Edip’ten kadın çete liderlerine kadar, Türk kadını evini 
çocuklarını korumakla kalmadı, yurdun kurtarılmasında da önemli rol oynadı. Bu tarihsel 
rol cumhuriyetle birlikte, kadın haklarının çağdaş dünyanın gereklerine uygun biçimde ye-
niden ele alınmasında da etkili oldu. Cumhuriyet Tarihi’nin kadın hakları konusundaki en 
önemli aşamalarından biri olan seçme ve seçilme hakkı için, 3 Nisan 1930 tarihli kanun 
teklifini veren İsmet İnönü’dür219.

Atatürk’ün kadın hakları konusundaki düşünceleri sıklıkla değerlendirilmiştir. Ata-
türk’ten sonra çağdaş Cumhuriyetin hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve kadının hak ettiği 
yere gelmesi, artık İnönü’nün göreviydi. Kendisi bu sorumluluğun bilincindeydi, Atatürk’ten 
sonra gelen bir Cumhurbaşkanı olmanın, yalnız resmi bir hizmet şerefi değil, tarihi bir gö-
revi de vardı: Atatürk’ü devam ettirmek ve Atatürk’ü tamamlamak… Tarih önünde bu öyle 
vazifeydi ki; eğer bütün icaplarıyla yerine getirilemezse Atatürk’ten sonra gelen bir ‘Devlet 
Başkanı’ olmanın şerefini zedeleyebilirdi. Bu nedenle uzun yıllar kader birliği yapmış, Milli 
Mücadele’yi birlikte yürütmüş ve inkılâpları birlikte hazırlamış olan bu iki arkadaştan İsmet 
İnönü’nün Ulu Önder’e karşı son görevi, inkılâpları ve Cumhuriyet’in ideallerini devam et-
tirmek olacaktı220. Kadınların gerek sosyal, gerekse siyasi, her alanda var olmasını isteyen 
İnönü, çalışma arkadaşlarına da bu duygu ve düşünceyi aşıladı. 12 Nisan 1939’da, Cumhuri-
yet Halk Partisi Genel Sekreterliği tarafından gönderilen bir genelgeye göre Türk kadınının 
milletvekili, parti yönetiminde yer alma, Halkevleri’nde, cemiyetlerde, seçme ve seçilme 
hakkının olduğundan söz edilerek, hiçbir negatif ayrımcılığa tabii tutulmamaları istendi.

İsmet Paşa iyi yetiştirilmiş bireylerin, genç cumhuriyetin en çok ihtiyacı olan insan gü-
cünün kaynağı olacağının farkındaydı. Toplumun, yarısı kadın olan nüfusunun bu kayna-

218   Kızıltan, 1993, ss. 83,93. 
219  Korkmaz, 2016, s. 120
220  Aydemir, 2013, s. 47.
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ğın içinde yer almaması düşünülemezdi. Yıllar sonra, 6 Aralık 1968’de Türk Kadınlar Birliği 
Kongresi’nde yaptığı konuşmada, kadının milli gücün bir parçası olduğunu vurguluyordu: 

Kadının mahkûm olduğu kapalı hayattan kurtulup toplumun içine girmesi millet bü-
tünlüğünü fiili ve manevi bakımdan sağlayan en etkili adım olmuştur. Biz kadınları toplum 
içinde çalışan herhangi bir millete nazaran nüfusumuzun yarısının gücünden faydalanamaz 
durumdaydık. Asırların kapalı hayatı ve bunu sağlayan türlü baskılar kadınlarımızın yüksek 
kabiliyetlerini meydana çıkaramamıştır. Yarım asır gibi milletler hayatında kısa bir tarihi dev-
rede kadınlarımız en yüksek bilimden en mütevazı ödeve kadar her dalda övünülecek yetki 
ve başarı göstermişlerdir221. 

Türk kadınının başarısını hayranlıkla öven İsmet Paşa, bu konuda yaşanan sıkıntılara 
değinirken, özellikle kadının erkekten farklı ve eksik olduğu konusundaki anlayışın, yine 
kadınlar tarafından savunulmasının, gelişmenin önündeki en zor engellerden biri olduğunu 
belirtir: “Kadın haklarının yerleştirilmesi daima nazik bir konu olmuştur. Asırların haksızlığını 
düzeltmek özellikle erkeklerin iptidai iddialarını adalete yöneltmek kolay bir teşebbüs de-
ğildi. Daha zoru kadınların mahkûm edildikleri eksik yaradılış ithamı asıl kadınlar tarafından 
savunuluyordu”222. Paşa kadının siyasi hayatta erkeklerin gerisinde kalmasının sorumlulu-
ğunu da yüklenmiştir. 

Kadının siyasi hayata girmesi, seçme ve seçilme hakkını kazanması, bazı modern dünya 
toplumlarında dahi geç sayılabilecek bir zamanda gerçekleşmiştir. Türk kadını ise, cumhu-
riyet ile birlikte bu hakkın sahibi olmuştur, ancak bu durum Türkiye’de gerçekten kadının 
hak ettiği yere geldiği anlamına gelmez. Cumhuriyet döneminin en etkin kadın karakterle-
rinden biri olan Afet İnan, Türk kadının siyasi hayata girebilmesini bir artı olarak görür, ama 
çok sayıda hayati sorunun olduğunu da gözden kaçırmaz. 

… Avrupa ve Amerika kadınlık âleminden bazı teşekküller siyasi haklarının temini için 
uğraşmaktadırlar. Bunun karşısında Türk kadınlığının mücadelesi ise evvela kapalı hayattan 
çıkabilmek sonra ise öğretim ve eğitim sahasında ilerlemek ve kız mekteplerine sahip ol-
maktır. Esasen tarih boyunca bilhassa son asırlarda harpler umumiyetle cemiyet hayatında 
büyük değişikliklere sebep olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu camiası içinde ise kadın hayatı 
üzerinde esaslı ilerlemeler kaydetmiştir. Anadolu çiftçi kadını esasen iktisadi hayatta daima 
erkekle beraber işbirliği yaptığı için müstahsil durumda idi. Mütefekkir kadın hayatı ise şe-
hirlerde ve bilhassa payitaht olan İstanbul’da, 19. asrın ikinci yarısında rol oynamaya başla-
mıştır. Bununla mütevazı olarak ilerleyen öğretim ve eğitimin aileden mektebe intikal edişi 
de umumileşen ve okuma yazma bilenlerin adedinin çoğalmasıyla Türk kadınının hayatı yeni 
bir safhaya girmiştir223.

221  Turan, 2004.
222  Turan, 2004.
223  İnan, 1968, s. 89. 
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Kadının bireysel olarak eğitilmesi genç Türkiye Cumhuriyeti için çok önemliydi, önce-
likle savaştan yeni çıkmış ve yetişmiş kadrolarını savaşta kaybetmiş bir toplumda, eğitimli 
insan ihtiyacı çok fazlaydı ve kadının hem bu kadrolarda yerini almak, hem de toplumsal 
konumunu sağlam temellere oturtmak için eğitime ihtiyacı vardı. Kadın eğitimi cumhuriye-
tin ilk yıllarından itibaren titizlikle ele alındı. İsmet İnönü millî, laik ve modernleşmeye yöne-
lik bir eğitim arzulamıştır. Eğitim Atatürk döneminde olduğu gibi, bu dönemde de öncelikle 
kalkınma ve modernleşme problemi olarak değerlendirildi. İnönü döneminin en uzun süre 
görev yapan Millî Eğitim Bakanı Hasan-Âli Yücel, hümanist eğitim üzerine odaklandı, çok 
partili siyasal sisteme geçilirken laik eğitim tekrar ele alındı, döneme damgasını vuran bu 
akımlar eğitim programlarına yansıdı224. Türk milletinin cahil kalmasına istemeyen İnönü, 
kadınların en azından ilköğretim seviyesinde bir eğitim almasını istiyordu. Temel eğitim 
konusunda bilgi ve becerilerle donanmış kız çocukları, ülkenin kalkınmasına ve ilerlemesine 
ön ayak olabilirlerdi. Böylelikle İnönü döneminde ortaöğretimde önemli gelişmeler oldu. 
Öğrenci sayısı 10 yıllık süre içerisinde (1932-1942) 35.000’den 100.000’e çıktı, kız öğrenci 
sayısında da ciddi bir artış gerçekleşti. Ortaöğretimin nitelikleri ve nasıl olması gerektiği 
ile ilgili, meclis çatısı altında kadın milletvekilleri de görüş ve önerilerini sundular. Görüş 
ve öneriler dönemin anlayışı açısından hayli ilginçtir. Dönemin kadın vekillerinden biri, lise 
müfredatı ile ilgili konuşmasında, kız çocuklarının her türlü eğitimi alması ve istediği mes-
leği seçmesinin gerekliliği ifade etmiş ve toplumun temelini oluşturan annelik mesleğini de 
unutmaması gerektiğini söylemiştir. Maarif Vekili’nden ricada bulunarak kız mekteplerinde, 
annelik konularında eğitimler ve telkinlerde bulunulmasını istemiştir. Çünkü ona göre kızla-
rın esas mesleği anneliktir. Bu konuşmaları milletvekilleri tarafından alkışlanıp bravo sesle-
riyle takdir edilmiştir225. Bu dönemde anlayış gerçekten kadından yana mıdır? Kadının artık 
sadece öğretmen olabileceğini düşünen zihniyet yıkılmıştır ama kadının gerçek mesleğinin 
annelik olduğu fikri, özellikle kadınlar tarafından yaşatılan bir anlayıştır. İsmet Paşa’nın 1968 
yılında, Türkiye Kadınlar Birliği’ndeki konuşmasında işaret ettiği zihniyet bu olmalıdır.  

İsmet İnönü döneminin milli, laik modernleşme ve kalkınmaya yönelik eğitim anlayı-
şının uzantısı olarak ve temel eğitimin geliştirilmesi adına, Türkiye’de ilk defa uygulana-
cak “Köy Enstitüleri” sistemi, bu ortamda ortaya çıktı. Oluşturulan bu yeni eğitim sistemi, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli eğitim hamlelerinden biri haline gelecektir226. Si-
yasetçiler Köy Enstitülerinin kurulmasını kadının eğitilmesi yanında tarımsal kalkınmaya 
sağlanacak katkı açısından değerlendiriyordu. Kadının eğitimi gelecek kuşakların yetiştiril-
mesi açısından değerli görülüyordu. İzmir Milletvekili, çiftçi ve hukukçu kimliğiyle tanınan 
Halil Menteşe, enstitülerin açılışı ile ilgili mecliste yaptığı konuşmasında, memleketimizin 
topraklarının bereketli olduğunu, Türk çiftçisinin ise dünyanın en çalışkan insanlarından 
olduğunu anlatarak, çiftçilikle uğraşan insanlarının yarısını kadınların teşkil ettiğini ve ens-
titülerinin kuruluşuyla birlikte bilinçli bir şekilde yetiştirilecek kızlarımızın ailesini ve evlat-

224   Giorgetti-Meşeci, Batır 2008, s. 39.
225   Korkmaz 2016, s. 112. 
226   Korkmaz, 2016, s. 104. 
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larını güzel idare edebileceği değerlendirmesini yapmış ve ev idaresini bilimsel ölçülerde 
öğrenen kızlarımız sayesinde, Türk çiftçisinin yarı yarıya kalkınması sağlanmış olacağını 
ifade ederek, Maarif Vekili Hasan Ali Yücel Bey’e tebriklerini iletmiştir227. Bu eşsiz deneyim, 
Cumhuriyet Türkiye’si kadınları için gerçekten de değişim sürecinde önemli bir kilomet-
re taşı oldu.  Enstitü ortamı, kadınlara birey olma, sorumluluk alma ve düşüncelerini dile 
getirmek gibi özgürleştirici bir deneyim kazandırdı. Kadınlar için Köy Enstitülü olmanın 
en önemli özelliği, haklarının bilincinde olmalarıydı. Onlar gerekli olduğunda haklarını ara-
mayı ve savunmayı öğrenmişlerdi. Bir bakıma güçlenmişlerdi. Köy Enstitülü kızlar, hem 
hayata dair teorik bilgilerin yer aldığı, hem de beden gücüyle deneyimledikleri yoğun bir 
eğitim politikasından geçirildiler. Pozitif ayrımcılık olarak değerlendirdikleri enstitü hayatı, 
onlara farklı güçlenme pratikleri sunmasına rağmen; kızların iş eğitimi toplumsal cinsiyet 
rollerine göre belirlenmekteydi. Kızların ev içi rolleriyle bağlantı kurularak düzenlenen bu 
modern eğitim, Enstitülü kızlar tarafından köylere taşınarak köy kadınlarını yetiştirme ideali 
taşımaktaydı. Köy Enstitüleri’nin başlıca amaçlarından biri; cumhuriyet rejimi düşüncesini 
köylere ulaştırmak ve köy yaşamını modern kırsal bir yaşama dönüştürmektir. Buna bağlı 
olarak Enstitülü kadınların kırsal kalkınmadaki rolü ise, ailenin modernleşmesini sağlamak-
tı228. Enstitülerde verilen mesleki, sosyal ve eğitsel bilgiler ışığında eğitim alan Anadolu 
gençleri, toplumun umut ışığı oldular. Bu okullarda tüm zorluklara rağmen, kız çocuklarının 
da eğitim almış olması eğitimin lâikleşmesi adına önemli bir adımdır. Okullarda eğitim gö-
ren kız çocukları mezuniyetleri sonrasında eğitim konusunda yetersiz olan Anadolu’nun en 
ücra köşelerindeki köylere kadar dağılarak, büyük bir eğitim hamlesi başlattılar. Köylerdeki 
kadınlara, dönemin şartlarında en iyi yaşama yöntemlerine öğreten bu genç öğretmenler, 
ülkedeki okuma yazma oranının artmasına fayda sağladılar229. Gerçekten de yüzyılların ka-
ranlık zihniyeti bir açıdan yıkıldı ve kız çocukları eğitim sayesinde, kendileri ve çevreleri için 
elbette ülkeleri için neler yapabileceklerinin farkına varmaya başladılar. 

Ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, meslek sahibi olarak üretime ve kalkınma-
ya katkılarının sağlanması, cumhuriyetin hedeflerinden biriydi. Atatürk Dönemi’nde kızların 
mesleki eğitimi konusu, parti programlarına eklenmişti. Cumhuriyet döneminde bu alan-
daki çalışmalar hız kazandı ve özellikle erkeklerle birlikte kızların da, mesleki eğitimlerine 
ağırlık verildi. 1924’te Türk eğitim sistemini incelemek ve bu alanda yapılması gerekenler 
konusunda görüşlerini almak için, Türkiye’ye yabancı uzmanlar davet edilmişti. Bu amaçla 
gelen ilk yabancı uzman Amerikalı Pedagog John Dewey’dir. Bunu 1925’te Alman eğitimci 
Alfred Kuhne ve 1927’de Omar Buyse izledi. Her üç uzmanın da Türkiye’de yaptıkları incele-
meler sonucunda hazırladıkları raporlarda, mevcut meslek eğitiminin ıslah edilmesi, meslek 
eğitimine önem verilmesi ve bu alanda okulların açılması öneriliyordu. Öneriler doğrultu-
sunda, mesleki ve teknik eğitime olan ihtiyacın araştırılması için, 1934’te bakanlıklar arası 
bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonun hazırladığı rapora göre, her ilde bir Kız Enstitü-

227  Korkmaz, 2016, s. 105.
228  Tuna 2009, s. 22. 
229  Korkmaz, 2016, s. 111. 
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sünün kurulması, Akşam Kız Sanat Okullarının kasabalara kadar yaygınlaştırılması kararı 
alındı. Yabancı uzmanların tavsiyeleriyle başlatılan bu sistemin yerinde öğrenilebilmesi için, 
yurt dışına öğrenci ve öğretmen gönderilerek gelişmiş ülkelerin tecrübelerinden yararlanıl-
ması yoluna da gidildi. 1928’de ülkenin iktisaden muhtaç olduğu küçük sanayiyi düzenleme 
ve ıslah etme amacıyla 12 kız öğrenci Avrupa’ya bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla 
gitti. Kız Sanat Okulu veya Öğretmen Okulu mezunlarından iki kız moda (şapkacılık), iki 
kız çamaşır, iki kız terzilik, dört kız ev yönetimi için; 1927-1938 arasında iki çocuk bakımı, 
dokuz biçki dikiş, altı moda çiçek, bir ekmekçilik-pastacılık, dört çamaşır, dört nakış, altı ev 
yönetimi-yemek pişirme öğretmeni de, Avrupa’ya eğitim için gönderilenler arasındadır230.  

Cumhuriyet’in modern ideal kadın tipini yetiştirecek olan Kız Enstitüleri’dir. Enstitülerin 
iki gayesi vardır. Bunlardan biri kızları ideal bir ev kadını yapmak; diğeri ise, hayatlarını ka-
zanabilecek kabiliyette yetiştirmektir. Yani, bu kurumlardan beklenen, bir anlamda kadının 
evini ve kendini modern hâle getirmesi ve aile bütçesine katkı sağlamasıdır. Osmanlı’dan 
farklı olarak bu dönemde verilen eğitim ve öğretimin bir diğer amacı, kadının yaşam tarzı 
ile birlikte dış görünüşünü de modernleştirmektir. Gösterilen çabalar sonucunda Cumhuri-
yet dönemi kadın kıyafetinde eskiden giyilen ferace, yaşmak, yeldirme ve çarşaf gibi giysi-
lerin yerini, Avrupai giyim tarzı olan tuvalet, tayyör, elbise ve şapka gibi kıyafetler almaya 
başlamıştır. Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler doğrultusunda, kadının dış görünüşü 
ile birlikte ev ekonomisini yönetmede, sosyal hayata atılmasında ve daha önemlisi yeni ye-
tişecek çocukların eğitiminde takip edilecek usulün de değişimi amaçlanmıştır. Değişimin 
gerçekleşmesindeki en önemli rollerden biri, Kız Sanat Okulları ile Kız Enstitülerine verildi. 
İlki 1927-1928 öğretim yılında Ankara’da İsmet Paşa Kız Enstitüsü adıyla açılan Kız Ensti-
tülerinin amacı, öğretim çağında bulunan kızlara ortaokul derecesinde genel bilgi vermek 
ve onları ileri bir toplum seviyesinin gerektirdiği becerikli, marifetli bilgili birer anne ve ev 
kadını olarak hazırlamaktır. İnönü döneminde de mesleki eğitim konusu kararlılıkla sürdü-
rüldü. II. Dünya Savaşı arifesinde ülke ekonomisine destek verecek her türlü unsura ihtiyaç 
duyan Türkiye, kadınların meslek sahibi olması ve ülkeyi kalkındırması konusuna ayrı bir 
önem verdi. 1939 yılında mesleki eğitimin önemi; “teknik öğretim, kudretli bir milletin en 
ehemmiyetli meselesi sayılmıştır” ifadesiyle CHP’nin parti programında yer aldı. İnönü dö-
nemi, Kız Enstitüleri’nin iki önemli temel hedefi vardır. Yüksek dereceli ve tamamlayıcı sa-
nat ve ticaret okulları sayesinde ülkenin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü karşılamak ve Türk 
aile yapısının öz değerlerini koruyarak, Türk kadınının modern bir hüviyete bürüyecek bilgi 
ve becerilerle donatmak. Kısaca amaç; tek başına iş hayatına atılan Türk kadınına istidadı, 
ölçüsünde iş ve meslek kazandırmaktır231.

Cumhuriyet döneminde kadının değişiminin iki ana bileşeni evinin ve giyiminin de-
ğişmesidir. Kız Enstitülerinde uygulanan, eğitim ve öğretim programları ve yöntemlerinde 
olduğu gibi, özellikle giyim konusunda da Batı referans alındı. Başta Paris olmak üzere 
230  Cunbur, 1992, ss. 269-270.
231  Korkmaz 2016, s. 115. 
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Avrupa’daki her yılın yeni modası takip edildi ve bu doğrultuda giysi modelleri üretildi. 
Modernliğin, eskinin yerine yeninin geçmesi olmadığı yorumuna uygun olarak, giyim ala-
nında geleneği reddeden bir modernleşme anlayışından çok, millî kimliğin kaybedilmemesi 
adına yeni moda kadın giyiminde çoğunlukla yerli kumaşlar ile yerli motiflerin, modern bir 
tasarımda kullanıldığı görülür232. Bu da Cumhuriyet idealleri ve İnönü dönemi eğitim anla-
yışıyla oldukça uyumlu bir gelişmedir. Bu dönemde Türk kadınının yaşam tarzıyla birlikte 
görüntüsü de hızla değişti. Bu değişim ve Avrupalı kadından farkı olmayan yeni Türk kadını 
görünümü toplumun çeşitli kesimlerinde sıklıkla eleştiri konusu oluyordu, Kısa sürede “ipek 
çorap” konusu modern, lüks düşkünü kadınla özdeşleştirilen bir simgeye dönüştü233. Yeni 
kadın tiplemeleri toplumda öylesine eleştirildi ki, “mazinin hanımefendilerini” özleyenler 
oldu. Toplumdaki tartışmalara da bakıldığında, ne kadar ilerlemeler de kaydedilse, kadının 
asıl görevinin evi ve çocukları için çalışmak olduğu görüşü çok fazla sarsılmadı denilebilir.  
Meclisteki tartışmalar da kadının yeni konumu hakkında fikir verir. Kocaeli Milletvekili S. 
Pek, Türk kadınının çalışma hayatında aktif rol almasıyla ilgili 25 Mayıs 1940 günü, “Karı 
kocada aslolan kocanın dışarıda çalışması, kadının evde iş görmesidir” demesine Nakiye El-
gün, Türk kadınının erkeği ile eşit haklara sahip olduğunu, kadınların ayrımcılığa tabi tutula-
mayacağını ve böyle bir ayrımcılığın kanunlara aykırı olduğunu izah ederek karşı çıkmıştı234. 

İkinci Dünya Savaşı’nın bunalımlı yıllarında Türk kadını, lüks düşkünlüğü tepkisine rağ-
men özünde değişmediğini, gerektiğinde ailesi ve ülkesi için neler yapabileceğini gösterme 
fırsatı buldu. Erkeklerin askere alınmasıyla onlardan boşalan yerlerin kadınlar tarafından 
doldurulması, savaş yıllarında çocuklarına bakmak için ev dışında çalışan kadın sayısının 
artışı, somut örnekler olarak görülebilir. II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye sıçraması tehlikesi-
nin bütün toplumu derinden etkilediği günlerde, İsmet Paşa’nın en yakınındaki kadın olan 
Mevhibe İnönü Hanımefendi üzerine düşen sorumlulukla yine bir öncüdür, bu tehlike karşı-
sında Türk kadınından beklenenleri şöyle ifade etmiştir:

Türk kadını; Türk vatanının, her Türk ferdinden gündelik işleri dışında büyük hizmetler 
beklediği günlerdeyiz. Böyle günler, kadın erkek, bütün Türk milletine şuur ve hamle veren 
günlerdir. Türk kadını her büyük günde, erkeğin yanındadır ve erkeğine eştir. Bu ezeli has-
leti yeniden meydana koymak fırsatı gelip çatmıştır. Yardım Sevenler Cemiyeti; sizlere Milli 
Müdafaa hizmetinde gönüllü hastabakıcı olmak, asker hastanelerinin muhtelif seviyelerin-
de vazife almak, ordunun ihtiyaçları olan malzemeyi hazırlamak ve dikmek için Ankara’daki 
ilk tecrübeleriyle muvaffakiyetli imkânlar hazırlamış ve rehber olmuş bulunmaktadır. Her 
şehirde buna benzer imkânlar vardır. Bütün Türk kadınlarını cemiyet hayatına yararlı, Milli 
Müdafaa hizmetlerine hazır olmaya davet ediyorum 235.

232   Arığ, 2014, ss. 193-214. 
233   Cantek, 2005, ss. 80,90. 
234   Korkmaz, 2016, s. 122
235   Korkmaz, 2016, s. 121
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Önemli görevler kadınları bekliyordu, 20. Yüzyılın ilk yarısı biterken savaş tehlikesi ile 
karşı karşıya kalan bir ülkede, kadın sorunu doğal olarak biraz ikinci planda kaldı. İnönü’nün 
1938-1945 yılları arasında kadınlara yönelik hukuki düzenlemeleri, daha çok sosyal hayata 
yöneliktir. TBMM çatısı altında tartışılanlar arasında en çok göze çarpan çalışan kadınlardır, 
kadının hamilelik ve doğum hakları, kadın ve annelik, annenin çalışma saatleri her zaman 
gündemdedir. 

İnönü döneminde, milliyetçi kültür politikası yanında evrensel değerlere de önem ve-
rilmesi, Türk kadınının daha batılı bir kültür ile yetişmesini de sağladı. Görüntüsü batılı 
kadın, batılı bir kültür anlayışına da sahip olmaya başlıyordu. İsmet Paşa’nın modern Türk 
kadını kimliğinin oluşturulması çalışmalarında en büyük yardımcısı ve destekçisi Mevhibe 
İnönü’dür. Cumhuriyet, ideal Türk kadını Mevhibe Hanım ile adeta hayat buldu. Giyimiyle 
hayat tarzıyla eşi ve çocuklarıyla ilişkileriyle hem geleneksel kimliğin korunabileceği, hem 
de modern olunabileceği konusunda Mevhibe Hanım, Türk kadını için bir rol modeldir. 

İsmet Paşa’nın hayatındaki en önemli kadın olan Mevhibe Hanım ile evliliği için söy-
ledikleri, uzun yıllar boyunca devam eden birlikteliğin, karşılıklı anlayış ve saygı ile nasıl 
sürdürüldüğünü de özetler. Paşa, ailenin önemine yürekten inanır: “… Ben Türklerin iyi aile 
hayatına tabiattan istidatlı olduklarına inanmışımdır. Aile saadetinin temelinin tek evlilik 
olduğuna yürekten hükmetmişimdir236”. İsmet Paşa’nın gücü ve başarısında Mevhibe Ha-
nım’ın çok iyi bir eş olmasının payı da büyüktür. 

… Aile hayatımda huzur ve mutluluk hatırası ile doluyum. Aile içinde dar zamanlarımı 
genişleten, kasvetli günleri aydınlığa yönelten başlıca desteğim Bayan İnönü olmuştur. Siya-
si hayatımın bütün üzüntülerini sabırla ve cesaretle karşıladı. Hiçbir sarsıntı anında ürkmedi. 
Aile içinde geçimimiz daima anlaşmalı olmuştur. Biz bunun tılsımını şu usulde bulduk: bir 
olaydan hangimiz şikâyetçi olur ve ilk söze başlarsa ötekimiz susar ve hak verir ve fırtına ne 
kadar sürse mutlaka sütliman olarak biter237. 

Sonuç olarak, İsmet İnönü de Cumhuriyetin kurucularının pek çoğu gibi, kadının Türk 
toplumunun gücü için önemine yürekten inanıyordu. Atatürk’ten sonra işbaşına geldiğinde, 
Türk kadınının çağdaşlaşması, toplumda eşit, ayrımcılıktan uzak bir konumda bulunabil-
mesi için, gereken düzenlemelerin yapılmasına görevde bulunduğu dönem boyunca çalıştı 
ve bu türden çabaları her zaman teşvik etti. En önemli sorunun eğitim olduğu, yaklaşık 
100 yıldır tartışılıyordu. Kadının eğitiminin, o günün koşullarında pratik bazı yararlarının 
da olduğu düşünüldüğünde, eğitim sorunu daha öncelikli bir çözüme ulaşabilir gibi gö-
rünüyordu. Üstelik Milli Eğitimin başında efsane bakan Hasan Âli Yücel ve Köy Enstitüleri 
gibi inanılmaz bir kalkınma-eğitim projesi de vardı. İsmet Paşa, hedeflenen ve başarılanları 
karşılaştırdığında, bizzat kadınların değişime direnişinden bahsetmiş ve kadının siyasete 

236   Selek, 1985, s. 14. 
237   Selek 1985, s. 13. 
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girme konusundaki isteksizliğinde ise, izlenen politikaları eksik bulmuştu. Aradan geçen 
zamana bakıldığında, kadının günümüzde toplumdaki yeri, birçok açıdan geçmişle karşı-
laştırılamaz derecede gelişmiştir. Cumhuriyet kadınları bunu başta Mustafa Kemal Atatürk, 
İsmet İnönü, Hasan Âli Yücel gibi kadını sadece vatandaş olarak ya da hukuksal açıdan 
değil birey olarak da erkeklerle eşit gören, kadının gücüne inanan isimlere borçludurlar.   
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İSMET İNÖNÜ VE SPOR

Ahmet Talimciler238

Her yaşa ve her şarta uygun elverişli bir spor, çalışma                                                                                                                                
zevk ve iradesinin temelidir.

İsmet İnönü

Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yer işgal eden İsmet İnö-
nü’nün, kişisel spor merakının yanı sıra, bir devlet adamı olarak spor kurumu ile olan ilişkisi 
üzerinde de durulmaya çalışılacaktır. Uzun süren savaş yılları sonrasında, insan kaynağının 
sıkıntılı bir süreçten geçmekte olduğunun farkında olan genç Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 
kadronun, aradan geçen doksan beş yıl içerisinde, belki de gerçek anlamda bugüne dek 
uygulanan ve kendi içerisinde tutarlı bulunan spor politikası ile İsmet İnönü arasındaki iliş-
kiyi de irdeleyeceğiz. 

1.Sosyolojik Bir Olgu Olarak Spor

Sosyolojik bütünün bir parçası olarak spor, toplumsal yaşamın vazgeçilmez alanla-
rından bir tanesidir. Sosyal bir olgu olduğu için, toplumsal yapı bütünlüğünde anlam ka-
zanmakta ve toplumların uzun yıllar boyunca geçirmiş oldukları toplumsal değişimlerden 
etkilenmektedir. Toplumlar ve kültür sistemleri değiştikçe, spor kavramına yüklenen an-
lam ve işlev de değişmektedir. Sporu, insanların fiziksel yetenek ve becerilerini kullanarak 
yarışmalarını içeren, kurallara bağlanmış toplumsal bir oyun olarak tanımlayabiliriz. Spor, 
fiziksel beceriden oyun ve belli kurallar çerçevesinde gelişen rekabet kavramını içerisinde 
taşımasının yanı sıra, seyirci faktörü ile birlikte insan yaşamına yön veren kurumlardan biri 
haline gelmiştir. 

Her toplumsal kurum gibi, spor kurumu da toplumun gövdesine sıkı sıkıya bağlıdır. 
Toplumun ideoloji üreten kurumları arasında bir karşılıklılık söz konusudur ve bu kurumlar 
toplumdaki iktidar örgütlenmesinin birer parçası olarak, ortak duyunun inşasına katkıda 
238 Doç. Dr. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.
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bulunurlar. Ülkelerin spor anlayışları ve bu anlayışları doğrultusunda oluşturdukları spor 
politikaları ile siyasi, ekonomi ve kültür politikaları arasında bir uyum söz konusudur. Spo-
ru anlayabilmenin ve açıklayabilmenin yolu, sporun içinde yapıldığı toplumun ideolojik ve 
kültürel yapılarını anlamaktan geçecektir. 

Spor kurumu aracılığıyla içinde yaşadığımız toplumsal yapının bir minyatürünü ince-
leme olanağına sahip oluruz. Bir toplumsal kurum olarak sporu incelediğimizde, spor bi-
rimleri ile diğer kurumlar arasındaki bağlantıları, insanların günlük bireysel aktivitelerinden 
grupsal ve toplumsal aktivitelerine dek bir dizi değişimi gözlemleyebiliriz. 

2.Cumhuriyet ve Spor İlişkisi

Her yönetim biçimi, bütün toplumsal organizasyonlara da karakterini verir. Bu açıdan 
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin spor kurumu ile olan ilişkisi, aynı zamanda re-
jimin kendisini göstermek istediği diğer bütün alanlar gibi son derece önemli bir pozisyon 
arz edecektir. Doksan beş yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin, uzun yıllar boyunca savaşlar geçir-
miş, bu yüzden de bakımsız, çelimsiz kalmış insanlarını, daha sağlıklı bir hale getirebilmek 
için uygulamaya soktuğu ve üzerinde önemle durduğu alanlardan bir tanesi hiç kuşkusuz 
spordur. “Yeni yönetim zihniyeti perspektifiyle bakıldığında, erken Cumhuriyet Türkiye’sin-
de beden terbiyesi ve sporu, sosyal politikanın ayrılmaz bir parçası olarak görmek mümkün-
dür… Beden terbiyesi ve spor politikalarının erken Cumhuriyet yıllarında temel amacı, bütün 
nüfusun özellikle de çocuk ve gençlerin salgın hastalıklar, yoksulluk, kötü beslenme ve diğer 
problemler yüzünden bozulmuş olan sağlığının düzeltilmesidir. Bu yüzden beden terbiyesi 
ve spor Kemalist biyo-politikanın önemli bir bileşenidir” (Akın, 2004). 

Cumhuriyetin iki numaralı ismi ve ilerleyen aşamada “Milli Şefi” olarak anılacak olan 
İsmet İnönü’nün, 1923’deki “idmanın Türk gençliği için pek çok faydaları olacak, gerek ordu-
nun ve gerek bütün gençlerin idman sayesinde iyi bir sıhhat sahibi olarak vatana ve memle-
kete kıymettar hizmet ifa edecekler ve idman gençleri mesavi-i ahlakiyeden kurtarmak için 
iyi bir amil olacaktır” sözleriyle 1946 yılında,  “Türkiye’yi idare edenler stadyumu en kıymet-
li mektep gibi her yerde kurmağa çalışacaklardır. Türkiye’nin istikbalini idare edecek olan 
genç nesil açık havada açık meydanlarda yetişecektir” ifadesi, partinin ve devletin spora 
bakış açısını yansıtması açısından önem arz etmektedir. Genç cumhuriyet, spor aracılığıyla 
gençliği şekillendirmenin yanı sıra, halkı yeniden zinde ve sağlıklı kılmaya odaklanmış ve 
bunun için sporun kitlesel ölçüde uygulanmasına çalışmıştır. 

Türkiye’de spor örgütlenmesi önce “şahsa ve hür teşebbüse dayalı” futbol kulüplerinin 
bir araya gelerek oluşturmuş oldukları bir kurumla başlamıştır: Türkiye İdman Cemiyetleri 
İttifakı. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlarla başlayan hür teşebbüsün desteklenme 
süreci, sportif alanda da hissedilecek ve devletin bütçeden pay vermek suretiyle destekle-



ULUSAL KAHRAMAN 
DEVLET ADAMI 

İSMET İNÖNÜ

113

diği örgüt, futbolun lokomotifliğinde sportif örgütlenmeyi ülke çapında yaygınlaştırmaya 
çalışacaktır. 1929 dünya ekonomik bunalımı ile devletçi ekonomi modelinin hayata geçiril-
diği 1930’lu yıllardan itibaren cumhuriyet rejimi için spor, istenilen gençliğin yetiştirilebil-
mesinin anahtarı olarak görülmeye başlanacaktır.

Milliyet, 27.12.1973

Bu doğrultuda incelenen modeller sonrasında, tıpkı Almanya’da olduğu gibi sporun 
partiye/devlete bağlanması kabul edilecektir. Tüm sporcuların Cumhuriyet Halk Partisi 
üyesi yapıldığı bu yeni modelin en uç noktası hiç kuşkusuz, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunla-
rı’na katılan Türk sporcuların göğüslerinde taşıdıkları ay-yıldızın yanında altı okun bulunu-
yor olmasıdır. Dünyada esen savaş rüzgârları, sporun militarist bir yaklaşımla tüm toplumu 
disipline edici bir alan olarak görülmesine yol açmıştır, bu yaklaşımın Türkiye’deki uzantısı 
ise Beden Terbiyesi Kanunu’nun kabul edilmesi ve tüm yurttaşların beden terbiyesi yüküm-
lülerine dönüştürülmesi şeklinde olacaktır.

1920-1945 döneminde her ne kadar futbol diğer spor dallarının önünde yer alan olma 
özelliğini taşısa da, parti/devlet için futbol ön planda yer alan bir spor dalı değildir. Hat-
ta 1937 yılında futbol sahalarında yaşanan şiddet olayları nedeniyle kulüpler, çok net bir 
biçimde kendilerine çeki düzen vermeleri için uyarılırlar ve bütün spor bölge başkanlıkla-
rına, bölgenin Cumhuriyet Halk Partisi başkanlarının getirilmesine karar verilir. Bu kararın 
İzmir’deki yansıması, Vali Fazlı Güleç’in emriyle İzmir kulüplerinden Altay-Buca-Altınordu 
takımlarının Üçokspor; Göztepe-İzmirspor-Egespor takımlarının Doğanspor ve Karşıya-
ka-Bornova takımlarının da Yamanlarspor adı altında birleştirilmesi şeklinde yaşanacaktır. 
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3.27 Temmuz 1937 Tarihli Tebliğ

4 Temmuz 1937 günü İstanbul Taksim Stadyumu’nda oynanan ve 1-1 beraberlikle so-
nuçlanan Galatasaray-Güneş futbol maçı sırasında çıkan olaylar üzerine parti ve hükümetin 
duruma el koyduğu görüldü. Başbakan İsmet İnönü, yayımladığı sert ve uzun bir tebliğ ile 
bunu açıkladı. 27 Temmuz 1937 günü Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan bu tebliğinde 
İsmet İnönü, olayları sert bir biçimde kınarken buna bilfiil karışanların derhal cezalandı-
rıldığını açıklıyor ve şöyle diyordu: “Hazineden yapılan fedakârlıklar, C.H.P’nin sporculara 
gösterdiği kolaylık ve yardımlar, sporun asıl maksadını temin etmek içindir. Spor terbiyesi, 
partimiz ve hükümetimizce esaslı bir terbiyedir ki, bunun doğru istikametten şaşırtılmasına 
asla müsaade etmeyeceğiz”. 

Başbakan daha sonra ilk olarak alınan tedbirleri açıklıyor: “bu tavsiyelere ve alınan 
tedbirlere rağmen sayılan bu fenalıkların devamı görülürse” spor kulüplerinin lağv ve yeni 
esaslarla tekrar kurulacaklarını söylerken; “Spor ahlakı mazbut olmayan ve spor edebiyatını 
nifakta ve gençleri zehirlemekte zanneden unsurları spor sütunlarına kabul etmemeleri için 
bu beyanatım gazete sahiplerine tavsiye olarak yazılmıştır” diyordu (Atabeyoğlu, 1985).

Başbakan İnönü, hükümetçe alınan ilk tedbirleri bahis konusu tebliğinde şöyle sıralı-
yordu:

1. 4 Temmuz hadisesinin doğrudan doğruya alakadarları tecziye olunmuştur (ceza-
landırılmıştır). 

2. Spor ahlakı mazbut olmayan ve spor edebiyatını nifakta ve gençleri zehirlemekte 
zanneden unsurları spor sütunlarına kabul etmemeleri için bu beyanatım (sözle-
rim) gazete sahiplerine tavsiye olarak yazılmıştır.

3. İçtimai (sosyal) ve mesleki mevkilerini spor bakımından nifak yoluyla kullanmış 
olan zatların böyle nüfuz kullanamayacak vaziyette bulundurulmaları mercilerce 
takip ettirilecektir. 

4. Maarif Vekâleti, Galatasaray talebesinin yanlış spor zihniyetinde bulunmalarına 
mektep talim ve idare heyetinden sebep olanları tahkik edecek ve tedbir alacaktır. 
”Bu alabildiğine sert ve hatta bazı tehditleri de içeren tebliğ şöyle son buluyordu: 
“Bu tavsiyelere ve alınan tedbirlere rağmen sayılan bu fenalıkların devamı görü-
lürse, kulüpler lağvedilerek yeni şeriat(koşullar) altında kurulacaktır” (Atabeyoğlu, 
2001).

İsmet İnönü tarafından yapılan açıklamaların, devrin en ünlü köşe yazarları tarafından 
da alkışlandığını Atabeyoğlu tarafından dile getirilmektedir. Cumhuriyet gazetesinden 
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Abidin Daver “Türk sporunda kutlu bir inkılap başlıyor”, Vatan gazetesinden Ahmet Emin 
Yalman “Sporumuzda yeni açılan çığır”, Son Posta gazetesinden Muhiddin Birgen, “İsmet 
İnönü’nün spor hakkındaki beyannamesi” başlıklı yazılarıyla bu bildiriyi övmüşlerdir. Benzer 
şekilde Akın da, çalışmasında bu dönemde yaşananları bütün başyazarların üzerinde anlaş-
tıkları nokta, Türk sporunda yeni bir dönemin başlamış olduğu cümlesiyle alıntılamaktadır. 
Asım Us anılarında, İnönü’nün bu müdahalesini şöyle yorumlar: “İnönü spor işine doğrudan 
doğruya müdahale etmekle hem bu işe ne derecede ehemmiyet verdiğini göstermiş hem 
de bu işin ehemmiyetli bir mesele olduğunu efkâr-ı umumiyeye izah etmiştir. Spor meselesi 
bir zevk ve eğlence meselesi değil, memleket gençliğinin terbiye meselesidir. Burada göre-
ceğimiz gençlik, aynı zamanda ahlak numunesi olacaktır. Oyunda galip gelen mağlup olan 
arkadaşlarının izzet-i nefislerin kırmayacak, mağlup olan galip gelen tarafından kin değil, 
hürmet gösterecektir. İnönü’nün tebliği bugüne kadar spor işlerini idare eden kulüpçüler 
için bir ithamnamedir” (Akın,2004).

Ulus, 28 Temmuz 1937

4.“Spor, Siyasi Hayatı da Kuvvetlendirir”

 Milliyet gazetesi, 18 Kasım 1971 tarihinde İsmet İnönü ile yaptığı röportajın başlı-
ğını, İnönü’nün son derece önem taşıyan başlığa aldığımız sözleri ile okuyucularına buluş-
turur. İsmet İnönü’nün ölümünün ardından, 27 Aralık 1973 tarihinde büyük devlet adamını 
anmak için, aynı metni bir kez daha sayfalarına taşır. Aşağıdaki görsel ve alıntılar, yine 
aynı tarihteki gazetenin nüshasından alınmışlardır. Burada her paragrafın ardından kendi 
yorumlarımı da sizlere aktarmak suretiyle hem kişi, hem de bir devlet adamı olarak İsmet 
İnönü’nün spora nasıl yaklaşmakta olduğunu ortaya koymaya çalışacağım. 
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Spor her şeyden önce disiplin içerisinde kafi tesis ve bilgili hoca ile gelişebilir. Ba-

kın size sporun genel faydası için bir örnek vereyim. Yıllarca yaptığım at sporu son 

zamanlarda bir hayli azalmasına rağmen Ankara’da bu sporun yapıldığı bir kulüp vardır. 

Pazar günleri gidip saat 15’ten 20’ye kadar seyrediyorum. Oraya aileler gençler birçok 

insan gelip seyrediyor. Müsabıklar, biniciler, yarışıyor. Temiz havada zevkle seyrediyor 

insan, müsabakalar bittiği zaman rahatlamış, tatmin edilmiş ve temiz havadan yarar-

lanmış bir şekilde eve dönüyor. Böyle olmasa bu insanlar mahalle aralarında, sokak 

aralarında birbirleri ile itişecek ya da kahvelerin dumanlı havasına gömüleceklerdir o 

pazara günü. Bunu size küçük bir misal olarak verdim. 

Sporun doğası gereği disiplin içeren ve tesis ile bilgili antrenörler ile yükselebileceğinin 
farkında olan, bir kişi var karşımızda. Ayrıca sporun yerine getirdiği işlevlerden bir tanesi 
olan boş zamanları değerlendirme ve hoş zaman geçirme faaliyetini de, çok önceden fark 
etmiş olduğunu da yukarıdaki sözlerden anlıyoruz. 

Bugünkü sporların birinci problemi tesis ve hoca meselesine dayanır. Tesis mesele-

sinin para meselesine dayanacağı tabiidir. Bizler, birinci dünya harbinden sonra cumhu-

riyetin kurulması ile başladığımız çalışmalarda büyük meselelerin büyük hazırlık, büyük 

kalkınmaların ve büyük tamirlerin peşine düşmüş durumda idik. Baştan başa harap ol-

muş bir memleket elimizde iken işe başlamışızdır. Onun için her sahada vasıtamız mah-

dut idi. Hele spor bir dereceye kadar eğlence sayılır, ona para sarf etmek o zamanlar 

daha uzak kalırdı bizler için…

Maddi unsurların sporu yayma ve icra etmede ne kadar önemli bir yerde durduğunu 
belirttikten sonra ülkemizin içerisinden geçtiği durumu ve hedeflenen noktalara ulaşma 
konusunda sporun nasıl bir önem arz ettiğinin de farkında olan bir devlet insanının sözleri 
ile karşı karşıyayız. Bu noktada cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yavuz 
ve Gürbüz Evlatlar İsterim’ sözüne ulaşabilmek için spor sahasının tıpkı toplumsal hayatın 
diğer alanlarının olduğu gibi yeniden biçimlendirilme çalışmaları önümüze çıkıyor. 

Ama spor bir ihtiyaçtır. Sıhhat ihtiyacıdır, manevi ihtiyaçtır. Genç yaşta spor yapa-

rak yetişmekte olan bir vücutla, kahvede havasız yerlerde yetişen bir vücut arasında 
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fark ortadadır. Spor sıhhatin kaynağıdır. Bu şekilde ele alındığında birinci derecede 

ihtiyaçlar arasına girer. Hayatta her türlü başarı enerji ile olur ve bunun birinci kayna-

ğı spordur. Spor manevi hassaları kuvvetlendirir. Spor, siyasi hayatı da kuvvetlendirir. 

Bakın nasıl? İnsanlar kavga etmeden bir meseleyi mütalaa etmeyi en iyi şekilde sporla 

öğrenirler. Sporda yenmek kadar yenilmek de şereftir. Şimdi en ufak bir seçim kaybını 

bir felaket sayıyoruz. 

Spor yapan ve sporun hem bireysel anlamda, hem de toplumsal anlamda farkında olan 
İsmet İnönü, sporun bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan spor ile hayatın ger-
çeklerini öğrenebilme potansiyelimizin de altını çiziyor. “Sporda yenmek kadar yenilmek de 
şereftir” cümlesi, bu açıdan son derece manidardır.  

Demek cemiyetin medeni vasıflarını düzeltmek için sebatlı çalışmak için sıhhatli 

çalışmak için ve çalışmaların ortaya getireceği neticelerden meyus olmamak, bunların 

etkilerini kolayca karşılayabilmek için yeni bir insan anlayışına ve kafa yapısına sporla 

varılabilir. Esasen bir amatör sporcuyum ben… Yaptığım sporlar hep amatör sporlardır 

ve bunların içerisinden ancak yüzme elimde kalmıştır. Bilardo ile meşgul olamıyorum. 

Binicilik yapamıyorum spor olarak bir de çok mütevazı yürüyüş kaldı elimde. 

Yeni bir insan yetiştirme gayreti içerisinde olan Cumhuriyet için spor, bu açıdan vazge-
çilemeyecek bir alandır. Cumhuriyet rejimi de, kuruluş aşamasında sürekli olarak bu nok-
taya yatırım yapma gereksinimi hissedecektir. Ayrıca İsmet İnönü’nün kendisini amatör bir 
sporcu olarak değerlendirmesi ve 80 yaşına gelmesine karşın halen yüzme sporu ile uğraş-
maya devam ettiğini beyan etmesi son derece önemli. 

Sporun gelişebilmesi için en önemli unsurlardan biri de hocadır. İyi yetişmiş ve ye-

tiştirmesini bilen hocalar olmazsa, sporda kalkınma beklenmez. Hoca meselesi sporun 

en önemli konularından biridir ve öncelikle ele alınması gerekir. Tesis, hoca ve sporun 

bir hayat ihtiyacı olduğu telakkisi eğitimin başından itibaren göz önüne alınmalıdır. Bu 

şekilde kabul edilirse, tesis için de para bulunur, eğitimde her tahsil seviyesine girer 

ve spor esas yerini bulmuş olur Türkiye’de.. Fakat her şeyden önce hoca meselesinin 

halledilmesi gerekir. İyi hoca hatasız, yetişmiş hoca, iyi spor yapan, hatasız spor yapan 

bir nesil yetiştirir. 

İyi yetişmiş antrenörlere sahip olmadığınız sürece, hatasız spor yapan bir nesil yetiştir-
meniz de mümkün olmayacaktır. Bu açıdan İsmet İnönü, para ve tesis meselesinden önce 
halledilmesi gerekenin, sporcu yetiştirecek olan hocaların yetiştirilmesi meselesi olduğunu 
belirtmektedir. 

İsmet İnönü’nün bilardo, yüzme, binicilik ve yürüyüş yapmaya vurguda bulunduğu gö-
rülmektedir. İyi bir binici olan İsmet İnönü’nün binicilik tutkusu ilerleyen yaşına rağmen 
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yarışları seyretmeye gitme şeklinde sürmüştür. Ayrıca “Türk Binicilik Ekibinin Türk kanı at-
larla yarışmalara katılması” ile ilgili çalışmalara, dönemin Başbakanı Sayın İsmet İnönü’nün 
direktifleriyle büyük bir hız verilmişti. “Dünya Biniciliğinde başarılı olmak için nasıl atlar 
gerekiyor?” sorusuna çözüm için 1924 yılında kurulan Karacabey Harasının oluşturulmasın-
da ve araştırmaların gerçekleştirilmesinde de yine dönemin başvekili İnönü’nün etkisi bu-
lunmaktadır” (Ünver, 2006).

İsmet İnönü ve spor ilişkisi aynı zamanda, tarihsel bir şahsiyetin tüm ülkeye nasıl iyi bir 
rol model olabileceğini de ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. 1935 yılında Atatürk’ün 
direktifiyle yüzmeyi öğrenmiştir. “Atatürk Florya’da yüzerken Başbakan İsmet İnönü gelir.  
Atatürk seslenir: “İsmet gel! Gel de yarışalım” der. İsmet İnönü kollarını açarak “Paşam, ben 
yüzme bilmem ki”. Bunu duyan Atatürk “Sana bir hafta süre. Bir hafta sonra birlikte yarışa-
cağız” der. İsmet İnönü Heybeliada’daki Deniz Askeri Lisesi Sınıf Subayı Ulvi Tekeş’le tanışır. 
Kısa bir süre içinde yüzme öğrenmek istediğini bildirir. Heybeliada ile Kaşıkadası arasındaki 
derin bir yere deniz motoru ile gidilir. Ulvi Tekeş dalar, İsmet İnönü’ye “Sayın Paşam atlayın” 
der. “Nasıl atlayacağım?”. “Çivileme atlayacaksınız”. İsmet İnönü anlatıldığı şekilde çivileme 
atlar. Bu İsmet İnönü’nün meşhur çivilemesidir. İlk atlayışıdır. Suyun yüzüne çıkınca, kendini 
subayın kollarında bulur. Çırpınmaya başlar. Sonrada yüzme kurallarına uyarak, birkaç gün 
içinde yüzmeyi öğrenir ve Florya’nın yolunu tutar (Akçiçek, 2005).
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5. Bir Futbol Maçının Etkileri

 İsmet İnönü’nün kendisini anlattığı, “Hatıralar” isimli çalışmasında, bugüne de ışık 
tutacak bir futbol maçı hadisesi yer almakta, bunu okuyucularla buluşturmak için aşağıya 
aynen aktarıyorum. İsmet İnönü’nün hatıralarının bitiminde bu yaşananların spor/futbolun 
siyasal süreçlerle nasıl iç içe geçtiği gerçeği üzerine yorumlarımı da ekleyeceğim. 

Bir Pazar günü futbol maçına gittim (İnönü’nün gittiği maç 1937 yılı sonbaharında 

Peşte karması ile Ankara karması arasında yapılmış ve 5-2 yenilgimizle sonuçlanmıştır). 

Yürüyüşe çıkmıştım. Yanımda çocuklarım ile Kazım Özalp’ın oğlu da vardı. Onlar maçı 

görmemiz için ısrar ettiler. Stadyumda, Atatürk’ün kalemi mahsus müdürü rahmetli 

Süreyya Bey bir yerde oturuyordu. Ben de gittim, yanına oturdum. Biraz zaman geç-

tikten sonra halk benim orada bulunduğumu fark etti. Büyük ölçüde nümayiş yapmaya 

bağırmaya ve alkışlamaya başladılar. Baktım tezahürat artarak devam ediyor. Orada 

oturamaz hale geldim. Artık stadyumda kalmam doğru olmayacak. Çıktım, güç halde 

bir arabaya bindim ve eve döndüm. Sonradan öğrendim ki bağırırken fena sözler söy-

lemişler. ‘Bizi bırakıp nereye gidiyorsun?’ demişler. Çok fena sözler söylemişler. Hadise-

den pek müteessir oldum, fakat yapacak bir şey yok. Bir emrivaki karşısında kalmıştım. 

Bu olay, Atatürk’ü çok etkilemiş. Arkadaşlarıyla akşam toplantılarında günlerce 

bunun üzerine konuşulmuş. Her birine ayrı ayrı fikirlerini soruyormuş. Ve sofrada bu-

lunanlardan, kimi müteessir olduğunu, kimi şaştığını, kimi böyle şeyler beklemediğini 

söylermiş. Görüşmeler günlerce devam etmiş. Bu laflar yayılmış ve herkes ne olacağını 

bilmiyor. Çankaya’daki bu endişenin ve Atatürk üzerindeki etkinin sebebini sonradan 

bana anlatmışlardır. Atatürk’ün yakınları kendisine ilk anda, benim çekilmemin halkça 

iyi telakki olduğunu raporunu vermişlerdir. Atatürk hakikatin, bunun tam zıddı olduğu-

nu hadisat ile öğrenmeye başladıkça dikkatli davranmak lüzumunu hissetmiş. Stadyum 

hadisesinden önce de halk, gördüğü yerde beni alkışlamaktaydı. Fakat stadyumdaki 

tezahürat bunların hepsini geçti ve tezahüratı yapanların önemi, işi bir ciddi mesele 

haline getirdi… Bu stadyum olayının dedikodusu da sürüp gidiyor. Nihayet mesele, rah-

metli Salih Bozok tarafından Parti Meclis Grubuna getirildi. 

Salih Bozok, geçen hafta futbol maçına gitmiştiniz. Orada bir tezahürat yapılmış. 

Ben bunu çok tabii görürüm. Şimdiye kadar yaptığınız büyük işleri takdir eden bir ada-

mım. Ve daima alkışlarım. Fakat o tezahürattan istifade etmek isteyen bazı bedbahtlar 

olmuş ve bu aramıza kadar gelmiştir. Ben hakikati bildiğim için bunun herkes tarafından 

bilinmesini ve şüphenin aramızdan kalkmasını istiyorum. Bunu lütfederseniz teşekkür 

ederim” dedi. Tekrar kürsüye çıktım, benden istenilen hususları şöyle cevaplandırdım. 

… Futbol maçına gittim. Biraz sonra alkışladılar. Maçı veya dışarısını alkışlıyorlar. 
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Ne ise… İşi uzattılar. Baktım,  bana tezahürat yapıyorlar. Çocuklarım da beraberdi. Oto-

mobille çıkmayacaktım. Ben esasen yürümek niyetiyle çıktım. Dışarıda birkaç mektep 

talebesi, izciler ve halk kalabalığı bağırmaya başladılar. Selamladım, bırakmadılar. 

Onun üzerine orada bulunan bir açık otomobile atladım ve yürüttüm. Hatta yanıma 

çocuklarımı dahi alamadım. Biraz yürüyebildik. Polis, jandarma yol açmak için uğraşı-

yorlardı. Bağıranlar içinde ‘Yaşa’dan fazla veya başka bir söz işitmedim. Böyle değişme 

zamanlarında ne hadise olabilir? Böyle herhangi bir memlekette, herhangi bir sebeple 

sempati tezahürleri olabilir. Böyle anlarda kalabalık içinde birkaç tahrikçi sureti mahsu-

sada teşvikler de yapabilir. Fakat evvelce de arz ettiğim gibi halktan ‘Yaşa!’ sözünden 

başka bir şey işitmedim. Çok kalabalıktı. Zaten fazla işitir bir adam olmamakla beraber 

herhangi bir mülahazaya sebebiyet verecek bir şey hissetmedim. Böyle zamanlarda 

türlü türlü sebeplerle belki aramıza ve partiye nifak sokmak isteyenler bulunacaktır. 

Cumhuriyet ilk günden beri büyük imtihanlar geçirdi. Yeni bir devlet, yeni bir rejim ve 

cemiyet kurmak kolay bir iş değildir.

Çok daha zengin ve daha varlıklı memleketlerde bu tecrübelerden müspet neti-

celer alınmamıştır. Yenilerden de ne netice alınacağı bilinmez. Onun için Türkiye’nin 

varlığı, dahilde, hariçte itimat telkin eden büyük bir varlıktır. Memleketler için, millet-

ler için en mühim ve en zararlı şey içte olan nifaktır. Şimdi böyle zamanlarda bizim 

aramıza nifak sokmak için gösterilecek gayretlerin hepsinin beyhude olduğunu ispat 

etmeye mecburuz. Şimdiye kadar geçirdiğimiz zamanlarda bu esasen sabit olmuştu. 

Fakat daha zaman geçmeye lüzum olursa hepimiz namuskarane, vatanperverane varlık 

göstermeye mecburuz. Kendi aklımızla, kendi vicdanımıza, kendi vatanperverliğimize, 

kendi varlığımıza inanıyoruz. … bu nümayişi yapanlar kimlerdir ve ne maksatla yap-

mışlardır? Atatürk’e düşmanlık göstermek için benim orada bulunuşumu ve çekilmemi 

bir fırsat mı bilmişlerdir? Yoksa masumane, şuursuz bir gösteriden mi ibarettir? Bunun 

hakkında bir teşhis koyacak durumda değilim. Hükümetin elinde her türlü imkân vardır. 

Hadiseye kimler karışmıştır, ne maksatla yapmışlardır? Bunlar tahkik edilebilir, gerçek 

ne ise meydana çıkarılabilir…

Grupta cereyan eden bu görüşmelerden bir iki gün sonra Falih Rıfkı bana geldi. 

Akşam köşkte bulunduğunu yılan hikayesinin yine açıldığını ve Atatürk’ün ne söyledi-

ğini anlattı. Bahis açılınca Atatürk, hazır bulunanlara ciddiyetle şöyle demiş: “Ne olmuş 

İnönü, bunca zaman devlet hizmetinde bulunmuş, hizmetler etmiş, takdir görmüş ve 

ayrıldığı zaman kendisine nümayiş yapmışlar. Elbette yapacaklar. Bir milletin hayatında 

bunlar tabi şeylerdir. Büyük bir millet elbette bunları yapar. Bunu yapmayan millete, 

millet denilmez. Bundan sonra bu mesele bitmiştir, kapanmıştır. İnönü’yü gördüğünüz 

yerde hürmet edeceksiniz. Hiçbir aksi tavır göstermeyeceksiniz”. Bundan sonra hakika-

ten herkesin muamelesi değişti. Ben de tabii bir hayata girdim” (İsmet İnönü, Hatıralar 

Cilt 2, 1987, s.291-298). 
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Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü arasında 1937 yılında yaşanan gelişmeler, İnö-
nü’nün başvekilliği bırakmasına yol açmıştır. İşte tam bu sırada bir futbol maçında yaşanan 
gelişmeler, bir anda iki şahsiyet arasındaki ilişkinin aslında ne kadar derin ve hissi bağlarla 
birbirlerine bağlı olduklarını ortaya koyması açısından da etkileyici bir durum arz etmekte-
dir. İsmet İnönü, yaşadıklarını anlatırken siyasal anlamda yaşananlara farklı şekilde yön ver-
meye çalışacak mihrakların da olabileceği vurgusunu öne çıkartıyor. Ayrıca futbolun kitle-
sel etkisini, belki de bu topraklar üzerinde ilk kez bu denli konuşmamıza yol açın bir olayın 
da ortaya çıkması ilginçtir. Çünkü ülkemizde futbol sahasını bir başka deyişle spor sahala-
rının tamamını siyasetten bağımsız bir alanmış gibi gösterme ve bunun üzerinden ideolojik 
bir alan olmaktan çıkartma gibi, bir yaklaşımımız söz konusu olmaktadır. Oysa spor/futbol 
ortaya çıktığı ilk andan itibaren siyaset kurumu ile yakın ilişkiler içerisinde bulunan ve bu 
açıdan da göründüğünün çok ötesinde anlam ve işlevleri barındıran bir kurumdur. 

Tercüman, 27.12.1973

Tercüman, 27.12.1973
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Milliyet, 28.12.1973

Değerlendirme

Tarihsel şahsiyetler hem kişilikleri ile hem de devlet görevlisi hüviyetleri ile toplumsal 
hayatın içerisinde, birer rol model olarak da önemli bir görünüm arz ederler. Bu açıdan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin iki numaralı ismi olan ve Atatürk’ün ölümü sonrasında “Milli Şef” 
unvanı ile ülkeyi idare edecek olan İsmet İnönü’nün, sportif bir kişiliğe sahip olması ve 
spora her zaman yakın bir ilgi duyması son derece önemlidir. Seksen yaşında yüzme ve 
yürüyüşten vazgeçmeyen, ayrıca daha önce bizzat icra ettiği binicilik sporunu da izlemek 
için eşi ile birlikte hipodroma gitmeyi sürdüren bir kişilik var karşımızda. Bütün bunların 
yanı sıra, sporun toplumsal hayat ve kişisel gelişim için neden-nasıl bir yer işgal ettiğini 
de gayet iyi bilen ve bunu kendi hayatına da uygulamayı başaran bir şahsiyet olarak İsmet 
İnönü, kendisinden çok daha fazla söz edilmeyi fazlasıyla hak ediyor. 

Genç Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu dönemde, insan kaynağı açısından yaşadığı prob-
lemleri ortadan kaldırabilmek amacıyla spor olgusundan yararlanma yoluna gitmiştir. Bu 
noktada zaman zaman sapmalar yaşanmış olmasına karşın, elimizde son derece sistema-
tik olarak uygulanmaya çalışılan bir spor anlayışı bulunmaktadır. Hatta doksan beş yıllık 
cumhuriyet tarihindeki en etkileyici ve sonuçları açısından kalıcı olan dönem şeklinde bile 
tanımlanabilecek gelişmeleri yine burada görmekteyiz. Bu açıdan hem bireysel olarak, hem 
de devlet adamı olarak İsmet İnönü’nün yaptıkları üzerinde, önümüzdeki dönemde daha 
fazla çalışmanın yapılması açısından bu çalışma sadece bir başlangıç görünümündedir. İs-
met İnönü’nün şahsi sportif girişimleri ve ülke sporuna ilişkin yaklaşımları çok daha komp-
leks yaklaşımları fazlasıyla hak etmektedir. 
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BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ’NÜN 
KIBRIS POLİTİKASI (1961-1965)

    Soyalp Tamçelik239*

İsmet İnönü’nün gerek Cumhurbaşkanlığı, gerek Başbakanlığı, gerekse de koalisyon 
hükümetleri döneminde yürüttüğü dış politika faaliyetleri, Türkiye’nin kuruluş felsefesin-
den hiç de farklı değildir. Bu yönüyle İnönü dönemi Türk Dış Politikası, genel olarak ha-
lef-selef ilişkisinden mütevellit Atatürk döneminden ayrı düşünülemez. 

Atatürk’ün belirlediği hâkimiyet-i tamme (tam egemenlik) ve istiklâl-i tamme (tam 
bağımsızlık) siyasası, devletin kurucu felsefenin değişmez iki paradigması konumundadır. 
Atatürk’ün vefatından hemen sonra, Cumhurbaşkanı olarak seçilen İsmet İnönü de bu çiz-
giden hareket ederek, Türkiye’yi II. Dünya Savaşı’na dahil etmemiştir. Buna göre İnönü dö-
nemiyle Atatürk dönemini mukayese edildiğinde, İnönü döneminin Atatürk dönemine göre 
daha çok ihtiyati240 olduğu söylenebilir. 

İnönü dönemiyle ilgili olarak ifade edilebilecek bir diğer unsur ise, 1923’te oluşan Lo-
zan statüsünün ve Batı sisteminde varlığının korunması esas olmuştur. İnönü’nün II. Dünya 
Savaşı’ndan takip ettiği dış politikada tarafsızlık241 ilkesini benimsemesi de bu minvalde 
değerlendirilmelidir. 

Aynı durumu Kıbrıs meselesinde de görmek mümkündür. Zira İsmet İnönü’nün, 1961-
1963 ve 1963-1965 yılları arasında koalisyon hükümetlerinde Başbakanlık yaptığı sırada, 
Türkiye’yi Kıbrıs meselesinde savaşa sokmamak ve geleceği belirsiz bir maceraya sevk et-
memek gibi temel bir hedefi vardı. Ancak Türkiye’nin ve Ada’daki Türklerin haklarını ve çı-
karlarını korumak için ilkin diplomasi, bunda başarılı olunamazsa Ada’ya kontrollü ve polis 
harekâtı ile müdahale etme yolunu tercih ettiği görülmüştür. Bu süre zarfında İnönü Hükü-
metlerinin dış politika uygulamaları, genel olarak Ada’daki statükonun korunması, taraflar 
239 Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, İİBF,  Uluslararası İlişkiler Bölümü / Ankara, soyalp@hotmail.com
240 Ahmet İlyas ve Orhan Turan, “İnönü Dönemi Türk Dış Politikası”, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, Yıl: 
2012, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 319.
241 Edward Weisband, İkinci Dünya Savaşı’nda İnönü’nün Dış Politikası, Çev. M. Ali Kayabal, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1974, s. 6.
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arasında dengenin sağlanması ve Türkiye’nin görüşlerinde yalnızlaşmaması üzerine tesis 
edilmiştir.

Weisband’ın ifadesiyle İnönü, bu dönemdeki gelişmeleri askerlik stratejisinin önemli 
unsurlarından birisi olan ölçülülük242 ilkesi ile yönettiği değerlendirilmektedir. Ancak İnö-
nü’nün ihtiyatlı ve ölçülülük ilkesi, Kıbrıs çatışmaları boyunca EOKA kuvvetlerinin teca-
vüzlerine, Kıbrıslı Türklerin varlığını sürdürmesine ve EOKA ile Yunanistan’ın, Türkiye’nin 
güvenliğini engellemesine asla izin vermeyeceğini belirtmekten geri kalmadığı gibi, her 
türlü ilhak teşebbüsüne olanca gücüyle karşı koyacağını belirtmesi, diplomasinin ve askerî 
doktrinasyonunun mütekabiliyet ilkesi ile eşdeğerde olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmada, İnönü Hükümetlerinin Kıbrıs’a yönelik yaklaşımı, Türkiye’nin çıkarları 
doğrultusundaki hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullandığı araçlar konu edi-
nilmiştir. Temel amaç, Türkiye’nin Kıbrıs’taki stratejik hedeflerinin kapsamını, bu hedeflerin 
Türk Dış Politikasındaki yerini, bölgedeki çıkarlarının sadece militarist ve güvenlikçi okuma-
larla değil, yüksek politika tanımlamalarıyla açıklanması gerektiğinin incelenmesidir. Aynı 
zamanda Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşme sürecinin Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs bloğuna 
eklemlenmesi ile daha da derin bir boyuta aktarılacağını, bu yüzden de bütün bunların bir 
dış politika aracı olup olamayacağı tartışılacaktır.

Keza çalışmamız, koalisyon hükümetlerinin başı olarak İnönü’nün, 1961-1965 yılları ara-
sında Türk Dış Politikasının ana unsurlarının Kıbrıs meselesine olumsuz yansıdığını ve ulus-
lararası politika ortamının da bu durumdan olumsuz etkilediği varsayımına dayanmaktadır. 
Bu doğrultuda İnönü Hükümeti’nin Kıbrıs’a yönelik hedeflerinin, kullandığı araçlarının, söy-
lemlerinin, güvenlik algılamalarının, tehdit-fırsat ilişkisinin ve bunları meşrulaştırmak için 
gündeme getirdiği siyasî ve hukukî araçların neler olduğu ve mevcut uluslararası sistemin 
realitesine uygun olup olmadığı analiz edilecektir.

“Türkiye’de ilk koalisyon hükümetlerinin başı olan İnönü’nün Kıbrıs politikası” ana başlı-
ğı altında hazırlanan bu çalışmada, yöntem açısından senkronik bir seyir izlenmiştir. Ancak 
İnönü’nün Kıbrıs politikasını anlamak için Kıbrıs’ın tarihî geçmişi ve kültürel çeşitliliğine 
bakılması gerekeceğinden hareketle diyakronik bir yapılandırmaya önem verilmiştir. An-
cak bununla ilgili zaman sınırlılığının 1961-1965 yılları arasında olmasına dikkat edilmiştir. 
Özellikle bu çalışmada; Türkiye’nin ilk koalisyonlar döneminde Kıbrıs meselesinde yaşanan 
olaylara ve bununla ilgili gelişen politika mülahazalara bakılacak ve Kıbrıs meselesinin, Tür-
kiye’nin dış politikasına etkileri tahlil edilecektir. 

Bu araştırmada uygulanan yöntem konusuna gelince, çalışmada süreç analizine dair 
bir yöntem uygulanmıştır. Dolayısıyla geleneksel hadise naklinin yerine, daha çok analitik 
muhakemeye önem verilmiştir. Bu yöntemle betimlenen çalışma, üç bölümden oluşmak-
242 Weisband, s. 6.
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tadır. Birinci bölümde, İnönü başkanlığında kurulan koalisyon hükümetlerinin dış politika 
analizinin kuramsal çerçevesi; ikinci bölümde, Kıbrıs meselesinde ortaya çıkan birtakım ha-
diselerin arşiv belgelerine dayanarak değerlendirmesi yapılmıştır. Üçüncü ve son bölümde 
ise, İnönü’nün koalisyon hükümetleri döneminde Kıbrıs meselesinin siyasal gelişimi ve 
yaşanan olaylar değerlendirilmiştir.

Bundan hareketle 1961-1965 arasında üç koalisyon hükümeti kuran İsmet İnönü’nün 
Başbakanlığı döneminde, bir yandan 27 Mayıs askerî müdahalesinin istikrarsız sonuçlarını 
gidermek, bir yandan demokratik düzeni tesis etmek, öte yandan da patlak veren Kıbrıs 
meselesinde çözüm üretmek ve uluslararası aktörler arasında denge oluşturmak gibi zorlu 
bir siyasî ve diplomasi güçlüğün ana kriterleri ele alınmış, bu dönemde yaşanan birtakım 
önemli olaylar arşiv belgelerinden hareketle değerlendirilmiş ve dengeleyici eylemlerden 
çatışmacı teorilere evrilen gelişmelerin iç dinamiklerine bakılmıştır. 

 1. Türk Dış Politikasının Kuramsal Çerçevesi (1961-1965)

Günümüzde her ülke; iç ve dış politikayı yürütürken, meşruiyet zeminini oluşturabil-
mek için vatandaşlarının rızasına almak gibi bir zorunlulukla karşı karşıya kalmaktadır. Rıza 
unsuruyla karşı karşıya kalınan bu durum; hükümetten halka yönelik ikna sürecinin yaşan-
masına, aynı zamanda halktan hükümete yönelik de bir baskı sürecinin oluşmasına yol 
açmaktadır. 

Demokratik yönetimlerde belli görüşe sahip bireylerin ve geniş kitlelerin hükümet po-
litikalarını etkilemesi ya da etkilemek istemesi, politika ve kamuoyu arasındaki bağlantının 
kurulmasını da sağlamıştır. Ancak kamuoyunu siyasal sistemde işlevsel bir kavram olarak 
görmek, totaliter ya da sosyalist yönetimlerin dış tehdit retoriği üzerinden sağladığı kon-
sensüsü göz ardı etmek manasına gelmektedir. Aslında buradaki temel hata, kamuoyunun; 
sosyoloji, psikoloji ya da felsefe gibi disiplinlerden soyutlanıp sadece politikanın bileşeni 
olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden çalışmanın ilk bölümünde dış politi-
kayı oluşturan unsurların neler olduğuna ve İnönü başkanlığındaki koalisyon dönemlerinde 
Türk Dış Politikasını nasıl etkilediğine dair ontolojik duruma bakılacaktır.

Bir devletin dış politikasının belirlenmesinde kamuoyunun etkisi, iç politikada olduğu 
gibi önem arz etmektedir. Ancak buna ilişkin süreçte hükümet ile kamuoyunun ilgi düzey-
leri birbirinde oldukça farklıdır. Bireyler, iç politikada hükümete karşı daha aktifken, dış 
politika konusunda savaş ya da benzeri durumlar dışında pasif kalmaktadırlar. Lakin bu 
durum, kamuoyunun dış politikada etkin olmadığı manasına gelmemektedir. Bundan do-
layı kamuoyu ile dış politika ilişkisi, çoğu zaman hükümetten halka doğru yönelen bir ikna 
süreci şeklini almaktadır. 
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1961-1965 döneminde Türk kamuoyunun dış politikaya etkisi incelenirken, kavramla-
rın tanımlanışı ya da muhtevası bakımından çok yönlülüğe sahip olmanın gerçekliliği gö-
rülmektedir. Esasında ortaya birçok teori çıkacak kadar geniş bir literatüre sahip olan bu 
kavramın, Türk Dış Politikasıyla olan bağlantısını belirtmek önemli bir konu olarak kendini 
göstermektedir. Ne var ki, XX. yüzyıla gelinceye kadar kamuoyu, politika disiplini içerisinde 
değerlendirilen ve henüz ayrı bir çalışma alanı olarak görülmeyen bir kavramdır. XX. yüzyıl-
da sosyolojik ve psikolojik anlamları öne çıkan kamuoyu kavramı, geliştirilen teoriler içinde 
yer almaya başlamıştır. Ancak konuyla ilgili olarak XX. yüzyılda kamuoyu-politika ilişkisini 
sürdüren Lawrence ve Lippman, bu alanın modern tanımına katkıda bulunan iki isim olarak 
ortaya çıkmaktadır.243 

1920’li ve 1930’lu yıllardaki kamuoyu kavramı, Amerikan üniversitelerinde popüler olur-
ken, pek çok teoriyle genişleyen bir sürece girmiştir. Bu süreçte ortaya çıkan düşünce akım-
ları, bugünkü kamuoyu tanımlamalarına ve olay incelemelerine göre Amerikan kamuoyu-
nun nasıl oluştuğu ya da şekillendiği gibi bir üst çerçeveden bakılmasına imkân sağlamıştır. 
Bu durum, gelişen zaman dilimi içinde Türk kamuoyuna da etki etmiş ve birtakım alan 
incelemelerine neden olmuştur. Buna göre, Türkiye’de oluşan farklı kamuoyu tanımlarını şu 
şekilde sınıflandırmak mümkündür:244 1. Türkiye’de grup aklı ve ortak bilinç; 2. Türk Dış Po-
litikasında fikirler ve tutumlar; 3. Türkiye’de ortak fikirler, yaygın inanışlar, yerleşmiş kanılar 
ve sosyal bilinç; 4. Türkiye’deki tüm fikirlerin toplamı ya da kitlelerin fikriyatı; 5. Türkiye’de 
eğitimli insanların fikirleri; 6. Türkiye’de gelişme aşamasındaki fikirler ve 7. Türkiye’de sade-
ce fikirler olarak tasnif etmek mümkündür. 

Aslında Türk kamuoyunun, kendi hükümetinin yapısını ve eylemlerini tayin etmeye veya 
etkilemeye çalışması, hatta hükümet mekanizması dışındaki insanların ulusal meselelerle 
ilgili kanaatini serbestçe ve aleni bir şekilde ifade etmesi önemli bir şeydir. Bu durumda 
Türk kamuoyunda iki aktör arasında ciddi bir etkileşimin yaşandığı görülmektedir. Birinci 
süreçte, birey olarak vatandaşlardan hükümete doğru olan kamu iletişimi mevcuttur. Ancak 
bu süreçte vatandaşlar arasındaki iletişim pek yaygın değildir. İkinci süreçte ise, hükümet-
ten vatandaşa yönelik olan bilgilendirme ya da propaganda eylemlerini kapsamaktadır. 
Lakin bu iletişimde hükümetler arası iletişim olarak ifade edilen diplomasi, bu sürece dahil 
değildir.245

Sonuç olarak bu çalışmada, Türkiye’nin İnönü başkanlığındaki ilk koalisyon hükümetle-
rinde Türk kamuoyunda Kıbrıs ile ilgili olan iletişim şekillerinden, hükümetten vatandaşa ya 
da vatandaştan hükümete yönelik durum esas alınmıştır. Bunun yanı sıra bireyler arasında-
ki ya da hükümet içindeki iletişim süreci ikinci plana atılmıştır. 

243 Bernard Hennesy, Public Opinion, 5th Edition, Brooks-Cole Publishing Company, California, 1985, s. 7.
244 Bu konu, Macdougall’ın tasnifinden istifade edilerek değerlendirilmiştir. Bunun için bkz. D. Curtis Macdougall, Understanding Public Opinion, The 
Macmillan Company, New York, 1952, s. 9.
245 Robert Jackall, Propaganda, Macmillan Press, 1995, s. 28.
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Buna göre, İnönü başkanlığındaki ilk koalisyon hükümetlerinde Türkiye’nin dış politi-
kası, ulusal hudutları dışında çıkarlarını gerçekleştirmek için stratejik eyleme dönüştüğü ve 
bununla ilgili hareket şekli ile kullandığı usullerin toplamı olarak değerlendirildiği bir yapıya 
bürünmüştür.246 

1960 askerî müdahalesinden sonra, Türkiye’de politika konusunda hükümet ve kamu-
oyu arasında iki yönlü bir ilişki tesis edilmiştir. Türk kamuoyu; hükümeti etkilerken, aynı 
zamanda hükümet de Türk kamuoyunu etkileyen bir sürece dönüşmüştür. Bu ilişki, yerel 
düzeyde olabileceği gibi ulusal düzeyde de olabilmektedir. Türkiye’de bu unsurlar arasında 
ilişki düzeyi iki yönlüyken, bu ilişki arasında gerçekleşen iletişimin de farklı şekillerde icra 
edilebildiği görülmüştür. Aslında bu süreç, Türk Dış Politikasında karşılıklı ya da döngüsel, 
kapalı ya da açık, yakından ya da uzaktan, doğrudan ya da dolaylı olarak icra edilebilmek-
tedir. Ne varki bu yöntem; Türkiye’de zamana, yere ve koşullara göre değişebilmektedir.247

Türkiye’de iç politikayla ilgilenen değişik gruplar olduğu gibi, dış politika konusunda 
hükümete yönelik baskı oluşturan çok sayıda sosyal kontrol kümesi ya da kitleler mev-
cuttur. Türk kamuoyu; iç politikaya yönelik olarak doğrudan seçimlerle referandumlarla 
veya kamuoyu yoklamalarıyla hükümeti etkileyebilirken, dış politikada baskı gruplarıyla 
gösterilerle basın yoluyla veya sosyal medyayla etkileyebildiği de olmuştur. Dolayısıyla Tür-
kiye’de dış politika, Türk kamuoyunun hükümet politikalarını etkilemesi ya da etkilemek 
istemesiyle şekillenebildiği bir ortam söz konusudur. Süreç analizine göre bu durum, Türk 
kamuoyunun hükümetin Kıbrıs politikasını etkilemekte olduğu veya kısmen olsa da belir-
lemekte olduğu söylenebilir. Ancak Kıbrıs’a yönelik yaşanan bu süreç, iki yönlü ve dinamik 
bir çerçevede ortaya çıkmaktadır. Vatandaştan hükümete veya hükümetten vatandaşa di-
namik bir etkileşim sistemi halinde devam eden bu süreç, karşılıklı dengede bulunduğu 
sürece çatışma ve kriz oluşmamaktadır. Ne varki Türk hükümetleri, Kıbrıs’ta yaşanan iç 
çatışmalarda etkisiz kalması, Türk kamuoyu ile hükümet arasında ciddi bir tartışma, hatta 
çatışma alanına dönüştüğü görülmüştür. Bu alanda Türk hükümetinin, istediğini yapabil-
mesi ya da kamuoyunun hilafına bir şey yapabilmesi oldukça güç olduğundan, kısa bir süre 
içinde pasif kalma durumundan vazgeçtiği ve 1963 Kanlı Noel olaylarından sonra Ada’ya 
hava kuvvetleri ile müdahale ederek aktif bir konuma geçtiği değerlendirilmiştir.

 Türk Dış Politikası, ulusal çıkar kavramı üzerine inşa edildiği ve ulusun tümünü bir 
bütün olarak ilgilendirdiği için iç politikanın aksine ortak görüş çerçevesinde tasavvur edil-
mesi gerekmiştir. Lakin Türk kamuoyunda, ulusal çıkar kavramının neleri ihtiva ettiği konu-
su çoğu zaman tartışmalı bir konu olarak belirmiştir. Ancak Türkiye’de genel olarak ülkenin 
bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü dışında kalan diğer çıkarlar, kişilere ya da gruplara göre 
değişen anlamlar içermektedirler.248

246  Suat Bilge, Milletlerarası Politika, Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara, 1966, s. 297.
247  L. Harwood Childs, Public Opinion: Nature, Formation and Role, D. Van Nostrand Company Int., New Jersey, 1965, s. 291.
248  Duygu Sezer, Kamuoyu ve Dış Politika, Ankara, Sevinç Matbaası, 1972, s. 107.
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Buna göre çıkar grupları üzerinden Türk kamuoyu tanımlanırken, hükümetten vatanda-
şa ya da vatandaştan hükümete doğru değişebilen bir yapı olduğu görülecektir. Özellikle 
Türkiye’de dış politikaya ilişkin kanaat sahipleri ile karar alıcılarının iki ayrı grup halinde kü-
melendiği açıktır. Türk kamuoyunun, dış politikaya ilişkin tartışmalarını, Uluslararası İlişkiler 
teorilerinden liberal ve realist iki ana akıma göre değerlendirmek yerinde olacaktır. 

Türk kamuoyunun dış politikaya yönelik verdiği tepkilerin, dünden bugüne gelen bir 
süreci ifade ettiği değerlendirilmektedir. Örneğin Türk kamuoyunda, 1958 yılından beri yo-
ğunlaşan Kıbrıs meselesi, dış politikayı sadece siyasî elitler tarafından yönetilen bir alan 
olmaktan çıkarmış ve Türk Dış Politikasında bir dönüm noktasının yaşanmasına neden ol-
muştur. Bu durum; 1963 Kanlı Noel olayları, 1967 Geçitkale ve Boğaziçi çatışmaları ve son 
olarak 1974 Mutlu Barış Harekâtından sonra yaşanan gelişmelerin, Türk kamuoyu için yeni 
bir teorik çerçevenin tartışılmasına yol açtığı düşünülmektedir. 

Bu tartışmalardan biri de, Sosyal İnşacılık Kuramı üzerinden olmuştur. Türkiye’de Sos-
yal İnşacılık Kuramı, öncelikle realist teorinin eleştirisini yaparak, ardından da liberal gele-
nekten ayrılan noktalarıyla literatüre yeni bir kamuoyu fikri ortaya atarak tartışılmaya ne-
den olmuştur. Bu kuramın ortaya attığı fikirlerin en önemlisi, Türk ulusunun ya da halkının 
üyelerince paylaşılan demokrasi modeli ve Türkiye’de ortaya çıkan görüşlerin tespiti için 
kullanılan metodolojik unsurlardır.

Bir yönüyle Sosyal İnşacılık Kuramı, Türkiye’de demokrasiyi liberal geleneğin doğal bir 
sonucu olarak görmekte ve demokrasinin nasıl olması gerektiğini bizzat Türk kamuoyunun 
belirlemesini istemektedir. Ancak Türkiye’de kamuoyunun bilgisiz ve yetersiz olduğunu, 
buna karşın güçlü bir bürokrasizm ve elitist bir demokrasinin bulunduğunu iddia edenler 
vardır. Günümüzde ise bu görüşü savunanların sayısı giderek azalmaktadır. Ne varki Lipp-
mann tarafından geliştirilen elit merkezli demokrasi anlayışı,249 Türkiye’deki sosyal inşacı-
lara göre her vatandaşın egemenlik hakkının olduğu idealine ve tipik demokrasi modeline 
aykırıdır. 

Türkiye’de sosyal inşacılığın diğer bir önemli tespiti de, Türk kamuoyu yoklamalarındaki 
teknolojik ilerlemenin daha sağlıklı sonuçlar sağlayacağı yönündedir. Örneğin, 1959-1960 
Zürih ve Londra Antlaşmalarından sonrasını şekillendirmek için, bu konuda kullanılan inşacı 
yaklaşımlar önemlidir. Böyle değerlendirildiği zaman Ada’da 1960’ta kurulan Kıbrıs Cum-
huriyeti’nin doğrudan iki büyük etkisi vardır. Biri, Türk kamuoyunu uzun vadede geçici istek 
ve aşırılıklarından münezzeh bir yönetim kadrosunun (siyasî elitlerin) var olduğuna ve bu 
kadronun ulusal çıkar ve bölgesel istikrar için en iyisini seçtiğine yönelik anlayışı zedele-
miştir. İkinci etkisi ise, 1963 Kanlı Noel saldırıları sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava 
unsurlarının Ada’da uyarı uçuşu yaparak EOKA saldırılarını engellemesi, Türk kamuoyu açı-

249  Susan Herbst, Reading Public Opinion How Political Actors View The Democratic Process, Chicago Press, 1998, s. 16.



ULUSAL KAHRAMAN 
DEVLET ADAMI 

İSMET İNÖNÜ

131

sından kısıtlayıcı ve indirgeyici sorular sorarak, savaş konusundaki tutumunu yönlendirip 
şekillendirmiş olmasıdır. 

Daha sonraki süreçte Türkiye’de çok sayıda kamuoyu araştırma merkezi kurulmuş ve 
dış politikada bunların, etkileşimin iki yönlü konumunu etkilediği görülmüştür. Örneğin 
1964 Mart ayında vukubulan Baf saldırıları sırasında Türk kamuoyunun ikiye bölündüğü 
ve Ada’ya müdahale ederek savaşa destek verenlerin yanında, çatışmanın sonlandırılması 
için müzakere edilmesini isteyen bir kitlenin de olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle Ada’daki 
çatışmaların neden olduğu kamuoyu muhalefeti, yaralı sayısının ve maddi kayıpların art-
ması sebebiyle kamuoyunun rasyonel dönüşümünü kısmen olsa da gündeme getirmiştir. 
Aslında bu konuda Almond-Lippmann’ın ortaya attığı görüşlerin eleştirilmesine de neden 
olmuştur. Hatta bu dönemde, Kamuoyunun Değişkenliği250 prensibiyle tanınan Benjamin 
Page ve Robert Shapiro’nun fikirlerinin de geçerliliği tartışılmıştır. 

Gerçek şu ki, Türk kamuoyunun rasyonel düşünceden uzak olmadığı ve değişkenlerin 
istikrarlı bir yapıda olduğu değerlendirilmektedir. Buna göre dış politikada yeterli bilgi sa-
hibi olmayan Türk kamuoyunun, dış politikayı mutlak surette etkileyebileceği manası çık-
mamaktadır. Ancak realistlerin bakış açısıyla dış politikayı belirlemede Türk kamuoyu sınırlı 
etkiye sahip olduğu ya da hangi boyutta etki yaptığı ciddi bir tartışma konusudur. Kaldı ki, 
inşacı teorinin varsayımlarına göre Türk kamuoyunun, dış politikada etkili olup olmadığı da 
bir diğer tartışma konusudur.

Gerçi bu dönemde realist görüşe karşı çıkılarak, Türk kamuoyunun belli bir bütünlük-
ten, yapıdan ya da ideolojik temelden yoksun olduğu iddia edilmektedir. Temel olarak Türk 
kamuoyunun dış politika meselelerinde ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu ol-
duğundan her şey değişmektedir. Zira Türkiye’de ifade edilen iki husus üzerinden ulusal 
çıkar konuları değerlendirilmekte ve ulusal bütünlüğü etkileyen veya doğrudan tehdit eden 
herhangi bir konuda, toplumsal birliktelik gösterdiği savunulmaktadır. 

Holsti’nin teorisinden hareketle Türk kamuoyunda silahlanma politikasından, savunma 
sanayinden, Güney Kafkasya’da yaşanan gelişmelerden, KKTC’nin varlığını sürdürmesin-
den, Dağlık Karabağ meselesinden, uluslararası ticaret ve enerji gibi konulara yönelik ilgi-
den söz edilmesi doğaldır. Lakin realist teoriden hareketle Türk kamuoyunun yapısını ve 
bütünlüğünü tanımlamak veya her şeyiyle anlamlandırmak mümkün değildir.

Örneğin BM Güvenlik Konseyi’nin 186/1964 sayılı kararı önemli bir kırılma noktası hüvi-
yetindedir. Bu tarihte Türk kamuoyunun dış politikada belirleyici olup olmadığı bir kez daha 

250  Page ve Shapiro, 1930’lardan beri yapılan kamuoyu yoklamalarını incelemiş ve kamuoyunun fikirlerinin değişip değişmediğine bakmışlardır. 
6.000’den fazla sorunun sorulduğu anketlerde kamuoyunun fikri değişiminin %6 gibi bir oranda kaldığı ve istikrarını koruduğu görülmüştür. Aslında 
kamuoyunun ciddi bir fikir ve tutum değişikliğinde olmadığı tesit edilmiştir. Bunun yanında kamuoyunda tutum değişikliğinin rasyonel bir sebebe bağlı 
olarak ortaya çıktığı ve politika yapımında öncesi değil, sonrasında yaşanan yanlış politikalara karşı geliştiği görülmüştür. Bu konudaki araştırma için 
bkz. I. Benjamin Page and Y. Robert Shapiro, “Effects of Public Opinion on Policy”, The American Political Science Review, Vol. 77, No. 1, March 1983, s. 
184-189.
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tartışılmıştır. 4 Mart 1964 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ada’nın tek yasal kurumu oldu-
ğu, Türkiye tarafından kabul edilmiş, Türk siyasal elitlerinin bütün öngörüleri alt üst olmuş 
ve hadiseler zaman içerisinde farklı bir seyir takip etmiştir. Türk kamuoyu, dış politikada 
karar alıcıların oluşturduğu Kıbrıs politikasına yönelik birtakım kararları veya uygulamaları 
tasvip etmemiş, aksine elitist bu grubun pozisyonunu etkileyerek değiştirmiştir. Bu deği-
şiklik, dış politikada karar alıcıların Türk kamuoyunu ihmal etmemesi gerçekliğini doğrula-
mıştır. Bundan dolayı siyasal iktidarlar, Türk kamuoyunu ikna etmek için kullandığı yöntem 
ve retoriğin yeterli olmadığını anlamışlardır. Özellikle Türk kamuoyunun; bilgi olarak ister 
doğru, ister yanlış olsun, karar alıcıların fikirlerini ve politikalarını etkileme kabiliyetine sa-
hip olduğu gerçeğini gündeme getirmiştir.

Bunun dışında realist teorinin temel varsayımlarının sorgulandığı 1960-1963 dönemi, 
Kıbrıs açılımı sonrasında, Türk kamuoyu ile hükümet ilişkilerinde yeni bir yöntemin ge-
liştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Örneğin Ada’ya Büyükelçi olarak atanan Emin 
Dirvana’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı hususunda Kıbrıs Türk liderliği ve TMT mensup-
larıyla girdiği karşıtlık durumunun başarısızlıkla sonuçlanması, Türk kamuoyunun dış politi-
ka üzerindeki kontrolünü artırdığını ve karar alıcıların kamuoyunu ikna etmesi için yeni bir 
anlayış geliştirmesi gerektiğini göstermiştir. Ancak Türkiye’de karar alıcılar ile kanaat ön-
derleri arasında şekillenen ulusal kamuoyunun yapısı, fikir değişse bile yapısal mekanizma 
değişmeden kalmıştır. Türkiye’de siyasal elit kompozisyonu merkezde varlığını sürdürmüş 
ve Türk kamuoyuna bilgi aktarımı bu merkez üzerinden istenilen şekilde yapılmıştır.

 Türkiye’de kamuoyu ile Türk Dış Politikası arasında ilişki yapısı incelenirken, dikkat 
edilmesi gereken bir diğer husus ise, kamuoyunun ülke halkının tamamına tekabül edip 
etmediği ve ülke içinde birçok farklı kamunun var olduğu gerçeğinin kabul edilip edilmedi-
ğine bakılmasıdır. Genel itibarıyla Türkiye’de ulusal kamuoyu yapısı, sosyolojik bir sınıflan-
dırma olmakla beraber, ulusal kamuoyunun Türk Dış Politikası konusunda ayrıştığı noktaları 
da içine almaktadır.

 Türkiye’de ulusal kamuoyunun yapısı, üç kademli bir piramide benzetilebilir. Pira-
midin tabanında Türkiye’de pasif halk denilen genel halk kitlesi bulunmaktadır. Genel ola-
rak Türk Dış Politikası konularına karşı ilgi duymayan veya bilgisi olmayan ‘ilgisiz çoğunluk’ 
olarak ifade edilebilen bir kesim bulunmaktadır. Türk kamuoyunda yer alan pasif halk taba-
kasının dış politika olaylarına tepkisi, zihinsel işlemden çok, duygusal işlemlerin; fikirlerden 
çok, duyuş durumunun etkisi büyüktür.251 Esasında realist geleneğin dış politika konusunda 
kullandığı ‘bilgisiz kamuoyu’ önermesi, dünyadaki bütün kamuoylarını pasif halk aşamasına 
indirgediği için pek de kuşatıcı değildir. Buna göre Türk kamuoyundaki pasif halk kitlesi, 
kanaat-politika ilişkisinin dışında kalsa bile en önemli özelliği dış politikanın nispi bir ser-
bestlikle değişebileceği ya da oluşabileceği harici çerçeveyi saptamasıdır. Lakin pasif halkın 

251  Sezer, s. 78.
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bunu herhangi bir bilince bağlı olarak yaptığını belirtmek doğru değildir.252 

 Türkiye’de piramidin orta tabakasında ise aktif halk grubu bulunmaktadır. ‘İlgili 
azınlık’ olarak da tanımlanabilecek bu grup, dış politika meseleleriyle daha çok ilgilen-
mektedir. Cohen’in politika haberlerini okuma oranına göre bu grup, dış politika ilgisinin 
kamuoyu içinde % 10’una tekabül etmektedir. Ancak Türkiye’de aktif halk ile pasif halk 
arasındaki temel fark, dış politikaya duyulan ilgi değil, bizatihi politika oluşum sürecine 
katılma süreciyle ilgilidir.253 

 Türkiye’de iki halk grubuyla ilgili bir diğer önemli husus ise, aralarında geçişkenlik 
olmasıdır. Türkiye’de pasif halk yığınının çıkarları ya da günlük hayatını işgal eden konular 
hakkında dış politikaya ilgi göstermesi, pasif halktan aktif halk tabakasına geçişi hızlandıra-
bilmektedir. Ancak dış politika konusunda çözümlemelere ait bu geçiş, bunu yapan grubu 
tekrar pasifliğe itebilmektedir. Bu durumda Türkiye’de aktif halk kitlesi, sabit bir kitle olma-
yıp içinde devamlı dış politika ilgisini barındıran aktif bir grup olarak değerlendirilmektedir. 
Ancak dış politikaya karşı ilgisini sürdüren bu kitlenin önemli bir kısmı, dış politikada yeni 
meselelerin ortaya çıkmasında ya da son bulmasında ilgili gruba dâhil olabilmekte veyahut 
dışında kalabilmektedir.254

 Türkiye’de piramidin tepesinde ise kamuoyu oluşturucuları yer almaktadır. Türki-
ye’de kamuoyu oluşturucuları, her toplumda çeşitli görev ve mesleklerde bulunmaktadır-
lar. Bunların başında hükümette görevli olan kamuoyu oluşturucuları gelmektedirler. İkinci 
olarak iş adamları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, din adamları, eğitimciler, gaze-
teciler gibi toplumun ana kurumlarını elinde bulunduran kişilerdir.255 Buna göre Türkiye’de 
kamuoyu oluşturucuları hem politika oluşturmada, hem de ikna etmede pasif ve aktif halk 
yığınlarını etkileyebilmektedirler.

 Rosenau ile Almond’un ifadesiyle Türkiye’de kamuoyu-dış politika ilişkisi ikiye ay-
rılmakta, birincisi seçkinler/kamuoyu oluşturucuları ile ikincisi halk olarak sınıflandırılmak-
tadır.256 Almond’un ifadesine benzer bir yöntemi, Rosenau da ifade etmektedir. Rosenau, 
seçkinler grubunu kamuoyu oluşturucuları olarak adlandırmaktadır. Rosenau’nun teorisine 
göre dış politika haberlerinin ana akım medyadan politika yapıcılarına, ardından da kamu-
oyuna doğru yayıldığı belirtilmektedir. Bu bağlamda basın, Rosenau’ya göre karar alıcılar 
ile kamuoyu oluşturucuları olarak adlandırılan elitler arasında fikir dolaşımını sağlayan bir 
mekanizmadır.257 Böylelikle realist geleneğin temsilcilerinden olan Rosenau, dış politikayı 
aktif halk ile elitler arasında yaşanan bir sürece indirgemektedir. Bu durum, Türkiye için de 
büyük ölçüde uyumludur. Türkiye’de ulusal kamuoyunun yapısı, genel itibarıyla üç taba-
252  Mehmet Gönlübol, Dış Politika: İç Etkenler Açısından Bir Dış Politika İncelemesi, Ulusal Basımevi, Ankara, 1969, s. 114.
253  Sezer, s. 79.
254  N. James Rosenau, Public Opinion and Foreign Policy: An Operational Formulation, Random House, New York, 1961, s. 36.
255  Gönlübol, s. 119-120.
256  A. Gabriel Almond, The American People and Foreign Policy, 5th Edition, New York, Praeger, 1965, s. 137.
257  J. Philip Powlick and Z. Andrew Katz, “Defining the American Public Opinion/Foreign Policy Nexus”, Mershon International Studies Review, Vol. 
42, No. 1, May 1998, s. 30.
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kada ele alınırken, elitler grubunun hangilerinin kamuoyunu yönlendirdiği belirsizdir. Buna 
göre Türkiye’de bürokratlar, kanaat önderleri, gazeteciler, siyasetçiler, işadamları, akade-
misyenler vb. elit gruplar oldukça etkindirler. Kuşkusuz ki, Türkiye’de diğer grupların da 
kamuoyunu etkileme kapasitesi vardır. Ancak Türk halkıyla doğrudan iletişim halinde olan 
Cumhurbaşkanı, Bakanlar, askeri ve sivil bürokrasi gibi elitler gruplar da bu yapının içinde-
dirler. 

Örneğin 1961-1965 yılları arasında Başbakan İsmet İnönü’nün, Kıbrıs meselesinde Türk 
kamuoyunu ikna etme için çok çaba harcadığı bilinmektedir. Bu çabanın temelinde Yuna-
nistan ile normalleşerek, Kıbrıs’ta istikrarı sağlamak, sınır ve bölge güvenliğini temin etmek, 
Akdeniz’de Lozan dengesini korumak, Kıbrıslı Türklerin varlığını ve haklarını muhafaza ede-
rek belirleyici rol üstlenmek gibi amaçları bulunmaktadır. Ancak Türk kamuoyu yeterince 
ikna edilemediğinden, hükümete karşı siyasal tepkinin doğmasına ve karar alıcıların bu 
kararından vazgeçilmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda Ankara’nın isteğini yerine 
getirerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamını savunan Emin Dirvana, 12 Eylül 1962 tarihinde 
görevinden çekilmek ve Ankara Hükümeti ise, 21 Aralık 1963’te Rum saldırılarıyla Ada’ya 
güvenlik mülahazalarıyla yaklaşarak bir dizi politika değiştirmek zorunda kalmıştır.

2. Türkiye’de Kurulan İlk Koalisyon Hükümetleri ve Yaşanan Siyasî Gelişmeler

Şevket Süreyya Aydemir’in ifadesiyle Atatürk’ten sonra “İkinci Adam”258 olarak ifade 
edilen İsmet İnönü, Türkiye’nin siyasal hayatında en uzun süre görev alan kişi olarak kabul 
edilmektedir. Örneğin TBMM’nin neredeyse 50 yılında milletvekilleri olarak görev yapan 
İnönü, Türkiye’nin ilk ve en uzun süre görev yapan, bu nedenle de en çok hükümet kuran 
Başbakanıdır; ikinci Cumhurbaşkanıdır; “Milli Şef” unvanlı kişisidir ve ana muhalefet partisi 
lideridir. Ancak İnönü’nün çok partili hayata geçtikten sonraki en önemli misyonu, 27 Mayıs 
1960 askerî müdahalesi ve sonrasında yeniden demokrasiye dönülmesinde üstlendiği rol 
ve Başbakanlık görevi önemli bir yer tutmaktadır.

27 Mayıs 1960 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri, müdahalede bulunarak Demokrat Parti 
hükümetini devirmiş ve TBMM’ni kapatarak demokratik rejime son vermiştir. Ardından 6 
Ocak 1961 tarihinde Kurucu Meclis çalışmalarına başlamış ve yeni anayasanın hazırlanma-
sı için komisyonlar kurulmuştur. Demokrasinin vazgeçilmezi olan siyasal partiler tekrar-
dan kurulmaya başlanmıştır. 14 Ocak 1961 ile 13 Şubat 1961 tarihleri arasında Adalet Par-
tisi, Memleketçi Cumhuriyet Partisi, Çalışma Partisi, Cumhuriyetçi Mesleki Islahat Partisi, 
Mutedil Liberal Parti, Memleketçi Parti, Yeni Türkiye Partisi, Düstur Partisi ve Türkiye İşçi 
Partisi kurulmuştur. 1 Nisan 1961 tarihinde bu partilerin siyasî faaliyetlerde bulunmasına izin 
verilmiştir.

27 Mayıs 1960 tarihinde ordunun demokratik rejime el koymasının ardından, CHP Ge-
258  Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt 3, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1968, s. 17.
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nel Başkanı İsmet İnönü’nün en büyük kaygısı, demokratik düzenin ne zaman tesis edile-
ceği ve dış politikada yaşanabilecek radikal değişimin ne olacağıyla ilgilidir. Dış politikada 
duyarlılığıyla bilinen İnönü, gelişmeleri kaygıyla ve huzursuzlukla takip etmektedir. Ancak 
hükümetin, 27 Mayıs günü yayımladığı bildiride NATO’ya ve CENTO’ya bağlı kalınacağını 
açıklanması, Dışişleri Bakanlığı’na deneyimli bir diplomat olarak Selim Sarper’in getirilmesi 
ve Sarper’in dış politikada radikal bir değişikliğe gidilmeyeceğini ifade etmesi, İnönü’yü 
ciddi bir şekilde rahatlatmıştır.259 

İnönü, Dışişleri Bakanı Sarper’le Pembe Köşk’te yaptığı görüşmede, Batı Bloku içinde 
kalınması gerekliliğini uzun uzadıya anlatmış ve NATO ile CENTO’ya bağlılığın açıklanma-
sını iyi bir davranış olarak niteleyerek, “huysuz bir müttefik”260 olunmaması gerektiğini dile 
getirmiştir.

Yeni tesis edilen Kurucu Meclis’te Seçim Kanunu, 25 Mayıs 1961 tarihinde kabul edilmiş 
ve ardından 27 Mayıs 1961 tarihinde yeni anayasa,261 2 ret oyuna karşılık 260 oyla kabul 
edilmiştir. 9 Temmuz 1961 tarihinde aynı anayasa halkoyuna sunulmuş ve % 61.7 “evet” 
oyuyla birlikte kabul edilmiştir.262 Bunun üzerine Kurucu Meclis, genel seçimlerin 15 Ekim 
1961 tarihinde yapılmasına karar vermiştir. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in başkanlığında 
yapılan bir parti başkanları toplantısında, Milletvekili seçimleri öncesinde 27 Mayıs’ı zedele-
memek, ‘eminsular’ konusunu deşmemek ve DP’yi methetmemek konusunda bir anlaşma 
sağlanmıştır.

 11 Ağustos 1961 tarihinde Yassıada duruşmaları sona ermiş ve Yassıada Yüksek 
Adalet Divanı kararları 15 Eylül 1961 tarihinde açıklanmıştır. Bu karara göre Divan, 15 sanığı 
ölüm cezasına ve diğer sanıkları ise çeşitli cezalara çarptırmıştır. Ölüm cezasına çarptırılan-
lar: Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Refik Koraltan, Agah 
Erozan, İbrahim Kirazoğlu, Ahmet Hamdi Sancar, Nusret Kirişçioğlu, Bahadır Dülger, Emin 
Kalafat, Baha Akşit, Osman Kıvrakoğlu, Zeki Erataman ve Rüştü Erdelhun’dur.263 Bunlardan 
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın ölüm cezaları Milli Birlik Komi-
tesi’nce onaylanmış; ancak eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar 65 yaşını bitirdiği için, cezası 
müebbet hapse çevrilmiştir. Ölüme mahkûm edilmiş diğer sanıkların cezaları ise, Milli Birlik 
Komitesi’nce müebbet hapse çevrilmiştir. 16 Eylül 1961 günü Dışişleri eski Bakanı Fatin Rüş-
tü Zorlu ve Maliye eski Bakanı Hasan Polatkan hakkında verilen; 17 Eylül 1961 tarihinde ise, 
eski Başbakan Adnan Menderes hakkında verilmiş ölüm cezası infaz edilmiştir.

MBK, demokratik sisteme tekrardan geçmek için 15 Ekim 1961 tarihinde genel seçimle-
rin yapılmasını sağlamıştır. Bu seçimlere katılım, % 81 oranında olmuştur. CHP, milletvekili 
259  Melek Fırat, “Kıbrıs Sorunu ve İnönü”, http://www.ismetinonu.org.tr/index.php/27-mayis-ihtilali-ve-sonrasi/kibris-sorunu-ve-inonu, E.T. 
12.04.2018.
260  Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları, 1944-1973: Yarı Silahlı Yarı Külahlı Bir Ara Rejim 1960-1961, 2. Basım, Ankara, Bilgi, 1991, s. 42 ve 
Fırat, E.T. 12.04.2018.
261  1961 Anayasası olarak adlandırılır.
262  Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze), 3. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2004, s. 100.
263  Bunun için bkz.  https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
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seçimlerinde % 36.7 oy alarak 173 milletvekilliği elde etmiştir. Kapatılan DP’nin halefi konu-
mundaki diğer iki partiden Adalet Partisi (AP) % 34.8 oyla 158, Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi (CKMP) ise % 14 oyla 54 milletvekili çıkarmıştır. Yeni Türkiye Partisi (YTP) % 13.7 oyla 
65 milletvekili çıkararak Meclis’e girmiştir.264 Cumhuriyet Senatosu’ndaki senatörlükler ise; 
CHP 36, AP 71, YTP 27 ve CKMP 16 olacak şekilde dağılmıştır.

Yapılan seçimlerin ardından TBMM, kapatıldıktan 17 ay sonra, yani 25 Ekim 1961 tari-
hinde Devlet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel tarafından açılmış ve 26 Ekim 1961 tarihinde 
Org. Cemâl Gürsel, 607 oyun 434’ünü alarak Cumhurbaşkanlığı’na seçilmiştir. Suat Hayri 
Ürgüplü Senato Başkanı, Fuat Sirmen ise TBMM Başkanı olarak seçilmişlerdir.

Cumhurbaşkanlığı Gürsel, 10 Kasım 1961 tarihinde CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’yü 
hükümeti kurması için görevlendirmiş ve bunun için “… içinde bulunduğumuz güç şartları 
çözümleyecek birine görev verdim” diyerek İnönü’yü işaret etmiştir.265 Böylece İnönü, 20 
Kasım 1961 tarihinde Adalet Partisi ile Cumhuriyet tarihinin ilk koalisyon hükümetini kur-
muş ve 24 yıl sonra Başbakanlık görevini yeniden üstlenmiştir. 

27 Kasım 1961 tarihinde koalisyon hükümetinin programını açıklayan İsmet İnönü, Kıb-
rıs meselesiyle ilgili olarak yalnızca 1959-1960 Zürih ve Londra Antlaşmalarına değinmiş ve 
bununla ilgili olarak, “Ada’da yaşayan bütün soydaşların huzurlu ve uyum içinde yaşamala-
rının”266 temenni edildiği görülmüştür.

Siyasal tarihte “İnkılâp Hükûmeti” olarak nitelendirilen bu hükümet, İnönü tarafından şu 
şekilde tanımlanmıştır: “… Başkanı bulunduğum karma hükûmet, siyasî hayatımızda geçmiş 
misali olmayan yeni bir teşekküldür. Uzun bir ayrılık devri içinde bir araya gelmeleri ve bir 
dilden konuşmaları imkânsız sayılan siyasî partiler, anlaşarak bir hükûmet kurabilmişlerdir. 
Bu netice, milletimizin siyasi olgunluğunun ve her güçlüğü yenme hususundaki denenmiş 
kudretin yeni bir örneğidir… Hülasa olarak söyleyebilirim ki, karma hükümet, memlekette 
demokratik rejimin tam manasıyla bir vasıta olarak işleyecek durumda ve kudrettedir”267. 

Aslında ortaya çıkan tablo, askeriyedeki reformist veya devrimci kesimleri tedirgin et-
miş ve yeni bir askerî müdahaleye yol açabilecek bunalımın doğmasına yol açmıştır. Askerî 
müdahaleyi engelleyebilmek için de, hükümette yeni bir siyasal denge kurularak Cemal 
Gürsel Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü de Başbakan olarak görevlendirilmiştir.268 

264  Bunun için bkz. http://www.ismetinonu.org.tr/index.php/27-mayis-ihtilali-ve-sonrasi/102-askeri-girisimler-ve-darbeler-karsisindaki-tutumu, E.T. 
29.03.2018; Muzaffer Ayhan Kara, Türk Siyasal Yaşamında 1961 Sonrası Bir Olgu Demokrasi ve Uzlaşma Kültürü Açısından Koalisyonlar, Otopsi Yayınları, 
İstanbul, 2004, s. 48.
265  Bunun için bkz. http://www.ismetinonu.org.tr/index.php/27-mayis-ihtilali-ve-sonrasi/102-askeri-girisimler-ve-darbeler-karsisindaki-tutumu, E.T. 
29.03.2018.
266  Ahmet Gülen, “İnönü Hükümetlerinin Kıbrıs Politikası (1961-1965)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Yıl: Güz 
2012, Sayı: 12, s. 394-395.
267  Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetleri 1960-1978, Cilt 2, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1978, s. 17.
268  Kara, 2004, s. 52; Erdoğan Örtülü, Üç İhtilalin Hikâyesi, Millî Ülkü Yayınları, Konya, 1975, s. 179-180.
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Sekizinci İnönü Kabinesi olan bu hükümet, 4 ret ve 78 çekimser oya karşın, 269 oyla 
güvenoyu almıştır (2 Aralık 1961). 23 Aralık 1961 tarihinde Başbakan İnönü, af konusu gün-
deme geldiği bir sırada “… Bardağı taşıracak bir damla daha koymayacağım. Bu durum-
da herkesin bana yardım etmesi lazımdır. Bardaklar doldurulmuştur. Taşıramam. Bir damla 
daha ilave edemem. Huzuru behemehâl getireceğiz. Bütün sınıfların huzur içinde yaşaması 
lazımdır”269 demişse de, Türkiye’nin ilk koalisyon hükümeti ancak 7 ay kadar yaşayabilmiştir. 

Özellikle içte yaşanan gelişmeler ve ihtilal sonrası düzensizliğin yaşanması Başbakan 
İnönü’yü tedirgin etmiştir. Bununla ilgili olarak İnönü, “… Bir yandan yarın bir ikinci ihtilalin 
olacağı rüzgârı, bir yandan 27 Mayıs’ın intikamı alınmaya çalışılıyor havası estiriliyor. Herkes 
her sabah gazetesini açtığında yeni bir endişe ile karşılaşıyor. Bu yüzden vatandaşın siniri 
bozuluyor… Hükümet yanınızdadır; Hükümet kuvvetlidir ve sağlamdır. Türkiye’de hiçbir ma-
ceraya yer yoktur ve olmayacaktır”270 diyerek, Türk kamuoyunu teskin etmeye ve kurulan 
hükümete güven duyulmasını sağlamaya çalışmıştır.

Bu açıklamanın ardından 22 Şubat 1962 tarihinde, Ankara’da Harp Okulu Komutanı 
Albay Talât Aydemir ve arkadaşları, hükümet darbesine teşebbüs etmişlerdir. Ancak bu ha-
reket hemen bastırılmış ve katılan subaylar derhal emekliye sevk edilmişlerdir. Konuyla ilgili 
olarak hükümet başkanı olarak İnönü, “… milletçe büyük bir badire atlattık… Bugün dün-
yaya karşı milletiyle ordusu ile dev kuvvetinde bir Türkiye vardır”271 demiş ve bu tehlikenin 
atlatıldığını belirtmiştir. Ne var ki, darbeye katılan askerler hakkında ceza kovuşturmasının 
yapılmamasına ilişkin kanunun kabul edilmesi üzerine Talât Aydemir ve arkadaşları affedil-
mişlerdir. Bunun üzerine hükümet kanadını oluşturan CHP ile AP arasında, “Genel Af” kap-
samında sert tartışmalar yaşanmıştır. İnönü’nün, AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala’ya, 
“… Hükümet tebliği muvafakatiniz alınarak yayınlandı. Şimdi bundan haberiniz yokmuş gibi 
konuşuyorsunuz”272 demesi üzerine gergin tartışmalar yaşanmış ve siyasî af konusunda 
anlaşılamayınca Başbakan İnönü, “son bir ayda af konusu bütün Hükûmet meseleleri üstün-
de telakki edilerek Hükûmet meflûç hale getirilmiştir”273 diyerek, 30 Mayıs 1962 tarihinde 
istifa etmek zorunda kalmıştır. Böylece İnönü başkanlığındaki I. Koalisyon Hükümeti, AP’nin 
siyasî af ile ilgili tutumu yüzünden bitmiştir.

İnönü, 2 Haziran 1962 tarihinde yeniden kabineyi kurmakla görevlendirilmiştir. Çetin 
geçen müzakerelerden sonra İnönü, 25 Haziran 1962 tarihinde CHP-YTP-CKMP ve bağım-
sızlarla birlikte Türkiye’nin II. Koalisyon Hükümeti’ni, kendi adına matuf dokuzuncu kabineyi 
kurmuştur. Adı geçen hükümet 134 ret, 4 çekimser oya karşın 259 oyla güvenoyu almıştır.

İkinci Koalisyon Hükümeti’nin programında, dış politikada milli unsurlar izleneceği ifa-

269  Bunun için bkz. https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
270  Bunun için bkz.  https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
271  Bunun için bkz. https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
272  Bunun için bkz. https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
273  Derya Şimşek, “Türk Siyasal Yaşamında İlk Koalisyon Hükûmeti: CHP-AP Koalisyonu (1961-1962)”, ICANAS, Atatürk Yüksek Kurumu Yayınları, 
Ankara, 2015, s. 2966. 



138

de edilmiş, Kıbrıs ile ilgili olarak da “Kıbrıs’ın bir bütün teşkil eden mevcut antlaşmalar da-
iresinde bütün vatandaşlarını refah ve saadete ulaştırmasını ve bölgemizin barış istikrarına 
yararlı olmasını samimiyetle temenni etmekteyiz”274 denmiştir. Türkiye’deki düzen karşı ya-
pılan büyük mitinglerden sonra, TBMM’de bulunan partilerin milletvekilleri ve senatörleri, 
müşterek beyanname yayımlayarak 27 Mayıs’ı, Milli Devrim olarak nitelemişlerdir.275

Bu sırada ABD, 23 Ekim 1962 tarihinde SSCB’nin nükleer bir üs haline getirmesini en-
gellemek için Küba’yı abluka altına alınca, Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde protesto gösteri-
leri düzenlenmiştir. Başbakan İnönü, bu gösterilerin karşısında durarak “Buhranı Türkiye’ye 
sıçratmak için gayretler var…”276 demiştir.

Türkiye’de parti içi çatışmaların yaşandığı bu dönemde Adalet Partisi, 1. Büyük Kong-
resi’ni 2 Aralık 1962 tarihinde yapmış ve Ragıp Gümüşpala, yeniden genel başkanlığa seçil-
miştir. CHP’de huzursuzluk iyice su yüzüne çıkmış ve 7 Aralık 1962’de Kasım Gülek, Nihat 
Erim ve Avni Doğan partiden ihraç edilmişlerdir. Ardından 16. CHP Kurultayı toplanmış ve 
14 Aralık 1962 tarihinde İsmet İnönü, yeniden Genel Başkan seçilmiştir.277 24-25 Mart 1963 
günlerinde Ankara, İstanbul ve Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde, 27 Mayıs’a karşı mitingler 
düzenlenmiştir. Buna karşı hükümet ve Meclis, 11 Nisan 1963 tarihinde 27 Mayıs gününün, 
‘Hürriyet ve Anayasa Bayramı’278 olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

27 Mayıs sonrası oluşan düzenden memnun olmayan Talat Aydemir, 20 Mayıs 1963 
günü ikinci kez ihtilal teşebbüsünde bulunmuş, kendisi ile birlikte 103 darbeci tutuklanmış-
tır. Hükümet Ankara, İzmir ve İstanbul’da sıkıyönetim ilan etmek zorunda kalmış, Başbakan 
İnönü, 20 Mayıs günü Cumhuriyet Senatosu’nda, olaylar hakkında açıklama yaparken “…
Türk Silahlı Kuvvetleri, Anayasa’yı Milletle beraber her türlü tecavüzden koruyacaktır”279 de-
miştir. Ancak hükümetin gücü zayıflamış ve 11 Haziran 1963 tarihinde üç CKMP’li Bakanın 
hükümetten çekilmiştir. 

Mamak Askeri Mahkemesi, 5 Eylül 1963 günü kararını açıklayarak, 20 Mayıs’ta ihtilale 
teşebbüs eden başta Talat Aydemir ve yedi arkadaşını ölüm cezasına; 29 kişiyi ise, müeb-
bet hapse mahkûm etmiştir. Ardından Ankara ve İstanbul’da sıkıyönetim iki ay daha uzatıl-
mış ve Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer’in cezaları onaylanmıştır.

Türkiye’deki bu karışıklıkta mahalli seçimler yapılmış, ve 16 Kasım 1963 günü 42 ilde 
AP; 23 ilde ise, CHP kazanmıştır. AP’nin mahalli seçimleri kazanması, siyasal hayattaki bü-
tün dengeleri değiştirmiştir. Mahalli seçim sonuçlarına göre AP’nin % 45.4, CHP’nin ise % 

274  TBMM Tutanak Dergisi, Cilt 6, B.108, O.1, 02.07.1962, s. 160.
275  Bunun için bkz. https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
276  Bunun için bkz. https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
277  Bunun için bkz. https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
278  Bunun için bkz.  https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
279  Bunun için bkz.  https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
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36.2 oranında280 oy alması, ilkin YTP’nin, ardından da CKMP’nin hükümetten çekilmesine 
ve Cumhuriyet tarihindeki II. Koalisyon Hükümeti’nin dağılmasına neden olmuştur. Başkan 
John F. Kennedy’nin cenaze törenine katılmak üzere ABD’ye gitmiş olan Başbakan İnönü, 
2 Aralık 1963’te yurda döner dönmez Cumhurbaşkanı’na istifasını sunmuş “… Koalisyonun 
dağıldığı hakkındaki haberi, Amerika’da herkesle beraber duydum…”281 diyerek tepkisini dile 
getirmiştir. 

Bir yıl altı ay süren II. Koalisyon Hükümeti’nin ardından İnönü, 14 Aralık 1963 günü ye-
niden hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir. Türkiye’den yeni hükûmeti kurma çalışmaları 
sürerken, 21 Aralık 1963 günü Kıbrıs’ta Kanlı Noel olayları başlamıştır. III. Koalisyon Hükü-
meti’ni 25 Aralık 1963 tarihinde yeniden kuran İnönü, bu defa bağımsız milletvekilleriyle 
birlikte hareket etmiştir. Onuncu ve son kabinesi, 4 Ocak 1964 tarihinde 175’e karşı 225 
oyla güvenoyunu alan İnönü’nün kabinesinde, üç bağımsız milletvekili bulunmaktadır. Ferit 
Melen Maliye Bakanlığına; Bülent Ecevit ise, Çalışma Bakanlığına getirilmiştir.282 

İsmet İnönü, 21 Şubat 1964 tarihinde, Ankara’daki Başbakanlık binası önünde basın 
açıklaması yapmak üzereyken Mesut Suna adlı bir şahsın silahlı saldırısına uğramıştır.283 
Senato’ya ait kısmi seçimlerde (7 Haziran 1964) AP 31, CHP 19, Bağımsızlar ise 1 senatörlük 
kazanmışlardır. 23 Haziran 1964 tarihinde, Türkiye’de askeri müdahaleler sürecini kapatmak 
için Talat Aydemir ve Fethi Gürcan hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine, Osman 
Deniz ve Erol Dinçer ile ilgili olan ölüm cezalarının ise, kaldırılmasına dair kanun kabul edil-
miştir. Bunun üzerine 27 Haziran 1964 tarihinde Fethi Gürcan; 5 Temmuz 1964 tarihinde ise, 
Albay Talat Aydemir idam edilmiştir.284

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Türkiye’deki siyasal düzenin oturmadı-
ğı gerekçesiyle 16 Kasım 1964 tarihinde parti liderlerine bir ikaz mektubu göndererek, ül-
kenin iki hasım kampa itilmek istenildiğini, ordunun halkın karşısındaymış gibi gösterilme-
ye çalışıldığını, komutan ve subayların bu durumdan hoşnutsuz bulunduklarını belirterek, 
bunların kesin olarak önlenmesini istemiştir.285 Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı 
Gürsel parti liderlerini toplamış ve rejimin korunması konusunda uzlaştıklarını açıklamıştır. 
Gürsel, parti liderleriyle yaptığı bir toplantıya ilişkin yayımladığı bildiride, “… Tarihin hiçbir 
devrinde, hiçbir ülkede, siyasî partiler, kendilerine vücut veren Anayasa rejiminin meşrutiye-
tinin istismar edilmesine müsaade etmedikleri gibi ve bundan daha vahim olarak, devletin 
beka ve güven müesseselerinin başında olan ordusuna dil uzatılmasını veya uzatılmış oldu-

280  Bunun için bkz. http://www.ismetinonu.org.tr/index.php/27-mayis-ihtilali-ve-sonrasi/102-askeri-girisimler-ve-darbeler-karsisindaki-tutumu, E.T. 
29.03.2018.
281  Bunun için bkz. https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
282  Bunun için bkz. https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
283  Ahmet Gülen, “İsmet İnönü’ye Düzenlenen Suikast ve Suikastın Yankıları”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2012/2, Cilt: 11, Sayı: 22, 
s. 9.
284  Bunun için bkz. https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
285  Bunun için bkz. https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
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ğu iddiasını müsamaha veya sükût ile karşılamamışlardır…”286 diyerek, mevcut parti liderle-
rine sitemde bulunmuştur.

Bu sırada AP, ikinci büyük kongresini yapmış ve Süleyman Demirel, 29 Kasım 1964 
tarihinde 1072 oy alarak Genel Başkanlığa seçilmiştir.

III. Koalisyon Hükümeti, 13 Şubat 1965 günü yapılan bütçe görüşmeleri sırasında ciddi 
bir kriz yaşamıştır. Hükümetin sunduğu 1965 yılı bütçesi, 197’ye karşı 225 oy ile reddedilin-
ce, İnönü kabinesiyle birlikte istifa etmek zorunda kalmış ve yaklaşık 1 yıl 2 ay kadar süren 
İnönü başkanlığındaki son koalisyon hükümeti sona ermiştir. 

Kısa bir süre sonra, 16 Şubat 1965 tarihinde Suat Hayri Ürgüplü kabineyi kurmakla gö-
revlendirilmiştir.  Ürgüplü Kabinesi 4 Mart 1965’te 200 ret, 1 çekimser oya karşın 231 oy ile 
güvenoyu almıştır. Süleyman Demirel’in, Başbakan Yardımcısı olarak görev aldığı bu kabi-
ne, CHP dışındaki sağ partiler birleşerek oluşturulmuştu ki, 1965 Milletvekili Genel Seçim-
lerine kadar sürecektir. Buna göre denebilir ki, 1964 yılı boyunca Türkiye’nin bir numaralı 
sorunu haline gelen Kıbrıs meselesi, muhalefet açısından İnönü hükümetlerini yıpratmak 
için kullanılan en büyük koz olarak değerlendirilmiştir. 

3. İnönü’nün Koalisyon Hükümetleri Döneminde Kıbrıs Meselesinin Siyasal Gelişimi 
ve Yaşanan Olaylar

İnönü başkanlığındaki üç koalisyon hükümetinde yaşanan hadiseler, ülke içi siyasetle 
dış politika arasında yoğun bir bağlantı kurulmasına neden olmuştur. Türkiye’de 27 Mayıs 
1960 tarihli askeri müdahaleden sonra yaşanan istikrarsızlık ve belirsizlik durumu, iç siya-
sete yansımıştır. Özellikle ihtilal sonrası toplumsal hayatta yaşanan kargaşa, dış politikaya 
da sirayet etmiştir. 

3.1. Kıbrıs’a Atanan Türkiye Büyükelçisi Mehmet Emin Dirvana ve Kıbrıs Türk Liderliği 
Arasındaki Yaşanan Çatışma 

Mehmet Emin Dirvana aslen Kıbrıslı bir Türk’tür. Dedesi 1854-1861 yılları arasında top-
lam üç kez Osmanlı Sadrazamlığı görevinde bulunmuş Mehmet Emin Paşa’dır. Emin Dirva-
na, annesi Refika ile babası İbrahim Ethem Dirvana’nın dört oğlundan ikincisidir.287 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, 16 Ağustos 1960 tarihinde kuruluşunun ilan edilişinin üç ay ön-
cesinde, Türkiye’de büyük bir kırılma yaşanmış ve 27 Mayıs askerî darbesi olmuştur. Askerî 
darbe ile birlikte Menderes hükümetinden yüzlerce kişi tutuklanmış veya tasfiye edilmiş, 
buna karşın devlet kadrolarının önemli mevkilerine asker kökenli siyasî, bürokrat ve dip-

286  Bunun için bkz. https://almanakturkiye.wordpress.com/1964-2/, E.T. 12.03.2018.
287  Sırasıyla Mahid, Emin, Selim ve Süleyman Dirvana şeklindedir. Bunun için bkz. Tayfun Er, “Yalıdan Konağa Giden Yol”, http://www.takvim.com.tr/
guncel/2013/01/01/yalidan-konaga-giden-yol, E.T. 03.04.2018.
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lomatlar yerleştirilmiştir. Böyle bir dönemde Emin Dirvana da emekli Kurmay Yarbay iken, 
12 Ağustos’ta resmen, ancak fiilen Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan bir gün sonra T.C. Bü-
yükelçisi olarak atanmış ve Ankara Hükümeti’ni temsilen Lefkoşa’ya görevlendirilmiştir.288 
Emin Dirvana, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde göreve başladığında, dönemin Cyprus Mail gazetesi 
ondan, “Every inch a diplomat”289 (dört dörtlük bir diplomat) olarak bahsetmiştir.290 Dir-
vana’nın görevinden ayrılması, kendi rızasıyla olup olmadığı tartışmalı291 bir konu olsa da, 
12 Eylül 1962 tarihine kadar, iki yıl bir ay süresince Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ilk 
Büyükelçisi olmuştur.292

Ada’ya geldiğinde büyük bir heyecanla karşılanan Büyükelçisi Emin Dirvana, Kıbrıs 
Türk liderliğiyle yaptığı ilk resmi toplantıda Denktaş ve çalışma arkadaşları ile büyük bir 
çatışmaya girmiştir. Denktaş, Ada’nın bölünmesinin kaçınılmaz olduğu yönünde bir değer-
lendirme yaparak, “Büyükelçi olarak geldiğiniz Kıbrıs’tan Vali olarak ayrılmanızı temenni 
ediyoruz”293 dediğinde Dirvana, taksim doğrultusunda politika yapılmasına kesin bir şe-
kilde karşı çıkmış ve hükümetinden aldığı emir doğrultusunda davranılması gerektiğini 
belirterek, Denktaş ve arkadaşlarına şiddetli muhalefet göstermiştir. Dirvana’nın, Kıbrıs’a 
gelmeden önce Ankara’dan aldığı talimat şu şekildedir: “Türkiye, Kıbrıs’ta olay istemiyor. 
Denktaş ve arkadaşları taksimden yanadırlar. Onlara, fırsat verme!”294 şeklindedir. Denktaş, 
Dirvana’nın kendisine gösterdiği tepkiyi tanımlarken “Sözlerim Dirvana’yı kızdırmıştı. Yum-
ruğunu masaya vurarak yüksek sesle ‘bana bakınız’ dedi. Kalemler, hokka etrafa yayılmıştı. 
Şaşakaldık. Dirvana gittikçe yükselen bir sesle ‘Bu anlaşmalar yaşayacaktır. Bunlara karşı 
gelenlerin vay haline’ diyordu. (...) Hepimiz de acı acı düşünmeye başladık”.295 

O sırada Türkiye’sinin resmi Kıbrıs politikası, Ada’da kurulan yeni Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
devamı yönündedir. Daha sonraları Türk Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Zürih ve 
Londra Antlaşmalarını imzaladığını ve bunların uygulanacağına güveninin tam olduğunu 
ifade etmiştir. Türkiye, Zürih-Londra Antlaşmalarının, Kıbrıs’taki iki toplumun da varlığını 
kabul eden ve tüm Kıbrıs halkının refah ve mutluluğu için en iyi yolu belirleyen bir belge 
olarak değerlendirmiştir.296

Haliyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üç garantör ülkesinden biri olan Türkiye’nin, ilk Büyükel-
çisi sıfatıyla Mehmet Emin Dirvana’nın da siyasî görevi, bu amaca uygun olmak zorundadır. 
288  Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Tarih: 12.8.1960, Kod: 030.11.1.283.18.15. 
289  “Every Inch A Diplomat”, Cyprus Mail, 16 August 1960.
290  Özcan Özcanhan, “Gerçek Diplomat Dirvana”, Kıbrıs Star Gazetesi, 16.05.2011 http://www.starkibris.net/index.asp?haberID=91492, E.T. 12.04.2018.
291  Genellikle Mehmet Emin Dirvana’nın, Kıbrıs Türk liderliği ve TMT ile Ada’nın geleceğiyle ilgili konularda anlaşmazlığa düştüğü ve bu durumun, gö-
revinden alınmasında önemli rol oynadığı görüşü yaygındır. Nitekim Kıbrıs’ta siyasî cinayete kurban giden iki Türk avukatın cenazesine, T.C. Büyükelçisi 
olarak dev bir çelenk göndermesi her şeyi değiştirmiştir. Dahası söz konusu avukatların katillerinin Kıbrıslı Türkler (TMT) arasından olduğu söylentileri 
ayyuka çıkmıştır. Dirvana, Kıbrıs Türk liderliği ve özellikle TMT’nin lider kadrosu ile yaşadığı görüş farklılığının, Ankara’nın belirlediği dış politika ilkelerine 
ters düştüğünü belirtmiş ve Ada’daki Türk liderliği ile arasına belirgin bir mesafe koymuştur. Dirvana bütün bunların bedelini, avukatlar cinayetinden 
birkaç ay sonra, Kıbrıs’taki görev süresi dolmadan Ankara’ya çağrılmasıyla ödediği, birçok gazetedeki yazılarında ve söyleşilerde dile getirmiştir.
292  Halil Paşa, “Kıbrıs Türkünün Kaderini Değiştiren Kavga”, http://haberkibris.com/a52f9155-2011_04_03.html, E.T. 03.04.2011.
293  Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaş’ın Hatıraları, Cilt 5, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2000, s. 166.
294  Denktaş, Cilt 5, 2000, s. 167.
295  Denktaş, Cilt 5, 2000, s. 166-167.
296  Bu yöndeki değerlendirme için bkz. “Secretary’s Delegation to The Eighteenth Session of The United Nations General Assembly”, Memorandum 
of Conversation, New York—October 1, 1963 - SecDel/MC/61, Foreign Relations of The United States, 1961–1963, Volume XVI, Eastern Europe; Cyprus; 
Greece; Turkey, Document, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/ch6, E.T. 12.05.2018.
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Ada’daki iki toplumun çatışmamazlık hali, önemli bir husustur ve barış içerisinde bir arada 
yaşamaları arzulanan ve yardımcı olunması gereken bir durumdur. Bu nedenle Dirvana, 
Kıbrıs’ta her iki tarafın fanatiklerinden297 korunması gerektiğine inanmakta ve o yönde çaba 
harcamaktadır. Ancak bu durum, Ada’nın taksim edilmesi gerektiğine inanan Kıbrıs Türk 
liderliği ve TMT’cilerin istekleri ile uyuşmamaktadır. Dolayısıyla Dirvana’nın görev süresi 
boyunca adı geçen liderlik kadrosu ile arasında hiçbir zaman uyuşma olmamış ve onların 
söylem ve eylemelerinden rahatsızlık duymuştur.

Kıbrıs Türk liderliği içindeki bir grup, Ankara’nın politikalarından farklı bir yol izlemeye 
çalışması ve şiddete tevessül etmesi gibi nedenlerle Dirvana ile sık sık karşı karşıya gelmiş-
tir. Bu konuda yaşanan ilk çelişki Lefke’de ortaya çıkmıştır. Millî bir gün münasebeti ile Lef-
ke’de düzenlenen törende, Dr. Küçük’ün yaptığı konuşmada, toplum içindeki muhaliflere 
yönelik eleştirilerini protesto eden Büyükelçi Emin Dirvana, törenin bitmesini beklemeden 
resmi aracına binerek tören alanını terk etmiştir. Dirvana’nın bilinen bir diğer çatışması 
ise, İnönü (Sinde) köyünde yaşanmıştır. İnönü Köyü’nde ilk defa bir panayır düzenlenmiş 
ve köylüler topladıkları para ile spor kulübünü geliştirmeyi planlamışlardır. Ancak günün 
sonunda bazı kişiler, Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyon’a götürmek için emir aldıklarını be-
lirterek, toplanan paraya el koymaya çalışmışlardır. Bu durum üzerine köylüler, Büyükelçi 
Dirvana’ya gidip yardım istemişlerdir. Köylüleri dinledikten sonra Dirvana, forsu takılı resmi 
makam aracıyla birlikte Türk Alayı’ndan silahlı bir manga askerle İnönü Köyü’ne gelmiş 
“Bu gördüğünüz askerler sizleri sadece Rumlardan korusun diye gelmemişlerdir. Aranızda 
karışıklık çıkaran ve düzeni bozanlara karşı da görevleri vardır. Toplanan paralar derhal köy 
kulübüne verilecek ve aşağıda isimlerini okuyacağım kişiler, ikinci bir emre kadar bu köye 
giremeyecekler”298 demesi, Dirvana’nın bir Büyükelçi olarak o dönemde Kıbrıs Türk liderliği 
ile girdiği çatışmayı en açık şekilde göstermektedir. Dirvana, gerek Kıbrıs Büyükelçisi iken, 
gerekse daha sonrasında Ada’nın geleceğine ilişkin yaşanan tartışmalarda sert üslubuyla 
hafızalara kazınmıştır. Bu yüzdendir ki, Dirvana, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşatılması için çalı-
şan “ilk ve son”, dolayısıyla da “tek” Türkiye Büyükelçisi olarak tarihe geçmiştir.

Rauf Denktaş, 1964 yılında kaleme almış olduğu “Kıbrıs’ta İşlenen Hatalar” adlı yazı-
sında, Makarios ve Kıbrıslı Rumlara güvenilemeyeceği kanaatine önceden vardığını, bunun 
için de “Türk Cemaati” olarak koruyucu299 tedbirler alınmasına dair düşüncelerini, Kıbrıs 
Cumhuriyeti kurulur kurulmaz dönemin Türkiye Büyükelçisi’ne aktardığını belirtmektedir. 
Bu konuyla ilgili olarak Denktaş, bizzat kendinin yazdığı hatıratının birinci cildinde, Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nden sonra da Kıbrıslı Rumların Enosis amacıyla Türklere hücum edeceğini ve 
bunun için de silahlanma isteğini Dirvana’ya bildirdiğinde, Dirvana’nın kendisine “Bu serseri 

297  Burada fanatik kelimesi özellikle kullanılmıştır. Zira Dirvana, söylem ve demeçlerinde birtakım aşırı uçların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşamasını 
engelleyebilecek boyutta davrandığını, bunun Türkiye’nin ve Ada’daki toplumların çıkarına olmadığını iddia etmektedir. Bu nedenle EOKA ve TMT 
mensuplarına karşı dikkatli ve temkinli davranmak gerektiğini telkin etmektedir. 
298  Turhan Korun, “Dr. Korun Emin Dirvana Olayını Yazdı”, Haber Kıbrıs, 15.04.2012, http://haberkibris.com/emin-dirvana-bir-manga-askerle-sinde-
ye-gider-2012-04-15.html, E.T. 03.04.2018.
299  Türk Cemaat Meclisi Başkanı sıfatıyla Rauf Denktaş, silahlı tedbirlerden bahsetmese de bu anlamın çıkabileceği anlaşılmaktadır. Bunun için bkz. 
Rauf Denktaş, “Kıbrıs’ta İşlenen Hatalar”, Milliyet, 16 Nisan 1964. 
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düşünceden vazgeçip işinize bakınız”300 dediğinden söz etmektedir.

Dönemin Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı Denktaş yazısının başında, “hem bir asker, 
hem de Kıbrıs’la ilgisi olan bir sefir” konumundaki Dirvana’nın Ada’ya gelişine ilk başta çok 
sevindiğini ve onun “mert, zeki, olgun ve kuvvetli” bir kişi olduğuna inandığını belirtmekte-
dir.301 Ancak Denktaş, Dirvana’ya Rumların kötü emellerini, Kıbrıs’ı nasıl Girit’e çevirecekle-
rini anlatmaya başladığı sırada, Dirvana’nın kendisine böyle şeylerle vakit geçirmemesini, 
Türkiye’nin Kıbrıs’a dair imzalanan Kurucu Antlaşmalara302 imza koyduğunu ve bozamaya-
cağını/bozdurtmayacağını hatırlattığından söz etmektedir.

Dirvana ile olan anlaşmazlıklarını anlatmaya çalışan Denktaş, “… Makarios, EOKA’cıları 
vekil yaparken, birçok şekillerde ‘milli vazife’ vererek taltif ederken, biz 1958’in mücahitle-
rine sırt çeviriyoruz”303 demektedir. Hâlbuki Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi üyeleri 
ile Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi üyeleri, bizzat Dr. Küçük ile Denktaş’ın birlikte kararlaştırdığı 
üyelerden oluşmuş ve bunların tamamına yakını TMT üyeleri arasından seçilmişlerdir. 

Denktaş, kendi siyasi çizgisine çekemediği ve ters düştüğü için Dirvana’yı çeşitli yazıla-
rında şiddetli bir şekilde eleştirmektedir. Nitekim hatıralarının birinci cildinde Denktaş, yaz-
dıklarının satır aralarında Dirvana’nın, kendi politikalarına nasıl engel olduğunu kinayeli bir 
dille anlatmakta ve bununla ilgili olarak “Dirvana Kıbrıs’ta yeni [bir] İsviçre kuracaktı. Kıb-
rıs Türkünün davası, endişesi, derdi, korkusu hep boştu, efsaneydi. Dirvana uyudu; devleti 
de uyuttu…”304 demektedir. Hatta Dirvana muhaliflerinin yönlendirmesi ile Cumhurbaşkanı 
Muavini Dr. Fazıl Küçük de, onun Kıbrıs’tan geri alınmasını istemiştir.305 

Denktaş, 1964 yılında Milliyet gazetesinde yazdığı bir makalede, Büyükelçi Dirvana’yı, 
Kıbrıs Türk liderliğine ve TMT’ye karşı muhalefet eden Dr. İhsan Ali306 ve Cumhuriyet ga-
zetesinin siyasî cinayete kurban giden yazarlardan Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gür-
kan’ı desteklemekle suçlamıştır.307 Bunun yanı sıra Denktaş, “Türklüğe bu yakışmaz”308 diye 
kendisine çıkışan Dirvana’dan da şikâyetçi olduğunu açıklamıştır.

Aslında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşamasından, devamından ve bağımsızlığından yana 
bir siyasî çizgi izleyen, Ada’nın bölünmesine (Taksim) ve ilhakına (Enosis) karşı çıkan, aynı 
zamanda “Kıbrıs Türk Halk Partisi”309 kurucuları olarak, Kıbrıs Türk liderliğine ve TMT’ye 
muhalefeti örgütlemeye çalışan haftalık Cumhuriyet gazetesi yazarları Ahmet Muzaffer 
Gürkan ile Ayhan Hikmet’in, 23 Nisan 1962 gecesi kimliği meçhul (!) şahıslarca öldürülme-
300 Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaş’ın Hatıraları (1964-1974), Cilt 1, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1996, s. 368.
301 Denktaş, 1996, s. 368.
302 Zürih ve Londra Antlaşmaları kastedilmektedir.
303 Denktaş, Milliyet, 16 Nisan 1964.
304 Denktaş, 1996, s. 498.
305 Özcanhan, E.T. 12.04.2018.
306 Denktaş, Dirvana’yı Dr. İhsan Ali ile el ele vermiş olmasından dolayı suçlamıştır. Bunun için bkz. Denktaş, 1996, s. 367.
307 Denktaş, Milliyet, 16 Nisan 1964.
308 Denktaş, Milliyet, 16 Nisan 1964.
309 Halil Paşa, “51 Yıl Önce Bugün Avukatları Ölüme Götüren Manşet Neydi?”, Yeniçağ, 23.03.2013, http://www.yenicag.com.cy/yenica-
g/2013/04/51-yil-once-bugun-avukatlari-olume-goturen-manset-neydi-halil-pasa/, E.T. 18.04.2018.
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si, bu dönemin en ilginç olaylarındadır. Cumhuriyet gazetesinde, olayın gerçekleştiği gün 
çıkan yazıda “Türk ve Rum toplumlarını birbirine düşürmek için planlar düzenleyen tedhişçi 
ve tahrikçilerin ele başısının yüzündeki maskenin indirileceğinin yakın olduğunun…”310 belir-
tilirken, “Bayraktar Camisine bomba koyanlar hakkında bilgisi olanların Tahkikat Komisyon-
larına hiç çekinmeden gidip bilgi vermeleri”311 yönünde çağrıda bulunulmasının, bazı kişileri 
rahatsız etmesi muhtemeldir. Zira onları ölüme götüren olay, 24-25 Mart 1962 tarihinde, 
Lefkoşa’nın Bayraktar ve Ömeriye camilerine konan bombalardır. 

Bu iki caminin bombalanması, Kıbrıs Türk toplumu içerisinde infiale neden olmuştur. 
İlkin camilerin fanatik Kıbrıslı Rumlar tarafından bombalandığı görüşü ağır basmıştır. Ni-
tekim Türkiye kamuoyundaki genel kanı da, bu eylemin EOKA tarafından yapıldığı yönün-
dedir. Türkiye Hükümeti camilerin bombalanması olayına tepki göstermiş, Yunanistan ve 
Kıbrıs hükümetleri nezdinde girişimlerde bulunarak, her iki ülkeden de konuyla ilgili bilgi 
istemiştir. Bunun üzerine Makarios, olayı kınamış ve suçluların yakalanması için gayret sarf 
edeceğini açıklamıştır. Ancak ilerleyen günlerde, bombanın fanatik Kıbrıslı Türklerce patla-
tıldığı konuşulmaya başlanmıştır.312 Ancak bu durum Denktaş, tarafından hiç hoş karşılan-
mamıştır. Hatta Denktaş, Dirvana’nın Kıbrıslı Türk avukatların faillerini Kıbrıs Türk liderliği 
veya  TMT içinden aradığını ima etmiş ve Dirvana’yı, Kıbrıslı Türkler arasında icra edilen 
“Türk’ten Türk’e kampanya”yı akamete uğratan kişi olarak suçlamıştır.313 Denktaş, Kıbrıs 
Türk toplumu arasında “Koordinasyon Komitesi” kurarak, “yönetimin tek elde toplanması-
na” ve “halkın millî hislerini üstün tutmasına”314 yönelik arzusunu dile getirmiş, ancak buna 
Büyükelçi Dirvana’nın karşı çıkması nedeniyle bunun gerçekleşemediğinden de şikâyet et-
miştir.

Rauf Denktaş, Büyükelçi Emin Dirvana’nın, Kıbrıs’ta genel olarak Türk bayrağının kulla-
nılmasına ve 28 Ocak 1958 Şehitleri için bayrakların yarıya indirilmesine yasak koyduğunu, 
“Şehitleri Anma” gününü “hicapaver”  (utanılacak) bir gün olarak nitelendirdiğini ve bu 
yüzden Büyükelçinin Türk Cemaati’nde ne moral, ne de birlik bıraktığından söz etmektedir. 
Dahası, Büyükelçisi Dirvana’nın Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkan Yardımcısı Dr. Necdet 
Ünel’i, yaptığı işlerden dolayı istifa etmek zorunda bıraktığından da bahsetmektedir.315

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı sıfatıyla Rauf Denktaş, Milliyet’teki yazısının sonuna 
doğru “Dirvana’nın iki senelik sefirliği müddetince Kıbrıs Türkü 22 senelik bir zaman kaybet-
miştir”316 diyerek, Büyükelçi ile ne kadar ters düştüğünü belirtmesi dikkat çekicidir. Dirvana, 
Denktaş’ın bu yazısı üzerine, Milliyet gazetesine bir açıklama göndermiş ve 15 Mayıs 1964 
tarihinde yayınlanan mektubunun, Denktaş’ın 16 Nisan tarihinde aynı gazetedeki, “Kıbrıs’ta 
310  23 Nisan 1962 tarihli Cumhuriyet gazetesinden aktaran Ahmet An, “TMT’nin Kıbrıs Sorunundaki Yeri”, 28 Nisan 2014, http://can-kibrisim.blogspot.
com.tr/2014/04/tmtnin-kibris-sorunundaki-yeri.html, E.T. 11.04.2018.
311  23 Nisan 1962 tarihli Cumhuriyet gazetesinden aktaran An.
312  Halil Paşa, Yeniçağ, 23.03.2013.
313  Denktaş, Milliyet, 16 Nisan 1964.
314  Denktaş, Milliyet, 16 Nisan 1964.
315  Denktaş, Milliyet, 16 Nidan 1964.
316  Denktaş, Milliyet, 16 Nisan 1964.
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İşlenen Hatalar” başlıklı yazısına cevabî bir nitelik taşıdığını belirtmiştir.317 

Dirvana, mektubunun girişinde Rauf Denktaş’ın, “Türk umumi efkârını Kıbrıs’ta takip 
edilen siyaset üzerine kasten yanılttığı”318 ile ilgili bir suçlamada bulunmaktadır. Ona göre 
Denktaş’ın yazdıkları “mahalle kahvesindeki dedikoduları”319 andırmaktadır. Dirvana, Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin ilanından sonra Ada’da Büyükelçi olarak bulunduğu süre zarfında hiçbir 
Türk’ün burnunun kanamadığından, evlerinin yakılmadığından ve Türkiye’nin Kıbrıs’taki 
haklarına halel gelmediğinden söz etmektedir.

Dahası Makarios’un kendisini arabaya binene kadar “esas vaziyetinde” (hazır ol) bek-
lediğini, Yorgacis’in Türkiye Büyükelçiliği makamına kadar gelerek kendi polis komutanını 
bile şikâyet ettiğini, Yunan Adaları’ndan Kıbrıs’a silah sokmaya çalışan fanatik EOKA’cıların 
yakalanması için Türkiye ve Yunanistan’dan tecrübeli emniyet amirleri gönderilmesini is-
tediğini yazan Dirvana, karma bir köyde “Türk-Rum karma heyeti” oluşturulduğunu ve bu 
heyetin taleplerini yerine getirmeyen Kıbrıslı yöneticilerini şikâyet etmek üzere kendisini 
ziyarete gelmiş olduklarını anlatmaktadır.320

Dirvana, özellikle Kıbrıs’tan ayrılmaya karar verdiğinde makamına kadar gelip ayrıl-
maması için Dr. Küçük ile birlikte ricada bulunan ve Ada’dan ayrılmasından sonra kendisini 
suçlayan Denktaş için ise, “bunu mürailikle321 yaptıysa bence kabahati daha büyüktür”322 
diyerek sitemde bulunmuştur.

Büyükelçisi Dirvana, kendisini kinayeli bir dille eleştiren dönemin Cemaat Meclisi Baş-
kanı Denktaş için, Kıbrıs’taki çatışmalardan açıkça onu sorumlu tuttuğunu belli edercesine 
şöyle bir karşılık vermektedir: “… Belki Kıbrıs’ın Rum’unu da Türkü’nü de EOKA’cıların şer-
rinden ve ‘Raufçu’ların kışkırtmasından azade, Türk bayrağı himayesinin altında patırtısız, 
gürültüsüz yaşayacakları mes’ut bir devire eriştirirmişim. Ama maşallah hepsi323 koşar adım-
la bir buçuk senede bu mesafeyi çabuk kapattılar ve Kıbrıs’ı bugünkü haline getirdiler”.324

Ona göre, Denktaş’ın asıl sorumluluğu, Ada’daki Türkleri ekonomik, kültürel ve top-
lumsal olarak geliştirmektir. Buna ilaveten Dirvana, Kıbrıs Cumhuriyeti merkezi devletinde 
bulunan Rum çoğunluğun her türlü müdahalesinden uzakta olmasına ve Türk Cemaat Mec-
lisi’nin “değişmez”325 başkanı sıfatıyla asli görevlerini yapmak durumunda olmasına rağ-
men Denktaş’ın, gerekli-gereksiz, lakin sürekli olarak Rumlarla didişmeye çalıştığına dikkati 
çekmektedir.

317  Emin Dirvana, “Denktaş Hakikati Tahrif Ediyor”, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
318  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
319  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
320  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964
321  Rü’yetten türetilen Arapça bir kelime olup, “ikiyüzlü [kimse]” manasına gelmektedir. 
322  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
323  Kastedilen EOKA’cılar ve TMT’ciler olmalıdır.
324  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
325  Yazıda, bu sözcüğü tırnak içine alan bizzat Dirvana’dır. Bunun için bkz. Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
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19 Mayıs 1961 Töreni:  (Sol önde Hüseyin Ruso, Dr. Fazıl Küçük ve Emin Dirvana)

Milliyet gazetesinde “Büyükelçi” sıfatıyla yayımlanan yazısında, Denktaş konusunda-
ki düşüncelerini ortaya koyan Dirvana “… çok geçmeden anladım ki, Denktaş’ın kafası ile 
Türk Cemaati’nin kalkınmasını yürütmek çok güç olacaktır. Değiştirilmesinde daha fazla ısrar 
etmediğime sonradan pişman oldum. Cemaat Meclisi’nin başında bu işe daha uygun biri 
olsaydı, Cemaatin hali bugün çok daha başka olabilirdi”326 demektedir.

Bu düşünceden hareketle Dirvana, Denktaş’ta adeta bir tutku327 haline gelmiş olan ve 
bütün işleri bir elde toplamak ve aynı hedefe gütmek istemesine karşı çıktığını ve bu amaç-
la Denktaş’ın arzulamış olduğu Koordinasyon Komitesi’nin kurulmasına izin vermediğini 
belirtmiştir. Dirvana, konuyla ilgili olarak “Elbette böyle bir yetki ne Denktaş’a, ne de diğer 
bir Kıbrıslı Türk lidere veya heyete verilemezdi. Elbette ki, bu kadar şümullü bir yetki gerek 
Kıbrıs Türklerinin selameti, gerekse bütün Türk milletinin güvenlik ve menfaatleri bakımın-
dan, ancak Ankara’nın elinde sımsıkı tutulması gerekirdi”328 diyerek, olaya daha üst perde-
den bakılması gerektiğine dikkat çekmektedir.

Dirvana, mektubunda sadece Denktaş’ı da eleştirmemektedir. Yunanistan Hükümeti ile 
Kıbrıs’taki Yunan Büyükelçisini de suçlayarak, EOKA’cıların Kıbrıslı Rumlar üzerinde kurma-
ya çalıştığı şiddete dayalı baskıyı ve bu baskıdan endişeli Kıbrıslı Rumlara yardımcı olmadı-
ğına ve kulak bile asmadığına işaret etmektedir.329

326  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
327  Bu hâl, Dirvana’ya göre hastalık derecesindedir. Bunun için bkz. Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
328  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
329  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
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Ayrıca Büyükelçi Dirvana, Denktaş’ın kendisini 27-28 Ocak Olaylarında şehit edilenleri 
anmak değil de, “hicapaver bir gün” dediğini belirten ve sırf bugünü anmak istediği için 
Cemaat Meclisi İkinci Başkanı Dr. Necdet Ünel’i istifaya zorladığına yönelik suçlamaları da 
kabul etmemiş ve bu durumu, “demagojik”330 bir yaklaşım olarak nitelendirmiştir. Bu konu 
ile ilgili olarak Dirvana, 28 Ocak Olaylarına karşı çıkmak bir yana, bu amaçla düzenlenen 
törene bizzat elçilik erkanı ve alaydaki subaylarla tam kadro katılmış olduğunu belirte-
rek, Denktaş’ın iddialarını tekzip eder nitelikte konuşmuştur. Dirvana, Denktaş’ın sadece 
28 Ocak’ın anılmasını değil, ayrıca 7 Haziran gününün de “Milli Mücadele Günü” olarak 
kutlanmasını planladığını, kendisinin buna karşı çıktığını, bu konuda Dr. Küçük’ün de tered-
düde düştüğünü ve Büyükelçiliğe kadar gelerek kendisine danıştığını belirtmiştir. Bu husus 
hakkında “Denktaş’ın hakikatleri bu derecede tahrifi karşısında onun namına cidden ben 
sıkılıyorum ve bu açıklamayı zoraki, fakat onun söyledikleri karşısında maalesef zaruri oldu-
ğu için yapıyorum”331 diyerek, Denktaş’ın bu iki tarihi332 birbirine karıştırarak olayı bir başka 
yöne çevirmeye çalıştığına dikkat etmiştir. Ancak Denktaş, konuyla ilgili olarak Cemaat 
Meclisi’nde Milli Günler Yasası yapılırken, 27-28 Ocak ile 7 Haziran tarihlerinin “Mukavemet 
Günü” olarak anılmasına Dirvana’nın karşı çıktığını ve “Bu kutlamayı yapamazsınız, cinayet 
olur” dediğini ifade etmektedir.333 Dirvana ise, 7 Haziran olayları ile İstanbul’daki 6/7 Eylül 
1955 olayları arasında bir benzerlik olduğunu ve böyle esef verici bir hadisenin milli bir gün 
olarak kutlanmasının vahim bir hata olacağını belirtmiştir.334 

Ayrıca Emin Dirvana, Makarios’un beyanatlarına Denktaş’tan ziyade, Cumhurbaşkanı 
Muavini olarak Dr. Fazıl Küçük’ün cevap vermesinin daha uygun olacağına işaret etmiştir. 
Bu durum, ister istemez Denktaş’ın arzu ettiği bir husus değildir.335 Dirvana, 7 Haziran 1958 
günü, Türk Haberler Bürosu’nda patlayan bomba olayının da, bir “Türk Provokasyonu”336 
olduğu iddiasındadır. Bu olaydan 20 yıl kadar bir süre sonra Denktaş, patlamanın TMT 
mensupları tarafından ve liderliğin kontrolü dışında yapıldığından söz ederek, bir nevi Dir-
vana’yı doğrulamıştır.

Türkiye’de yaşanan 27 Mayıs askeri müdahalesinden sonra devlet, iç işlerine dönmek 
durumunda kalınca Kıbrıs’taki iç gelişmelerden ve TMT kadrosunun eylemlerinden haber-
dar olması veya kontrol etmesi pek mümkün olmamıştır. Dirvana’nın, tarihe not düşülecek 
kadar önemli bir yere sahip: 7 Haziran 1958 tarihinde Türk Haberler Bürosu’nda patlatılan 
bomba ile ilgili, Milliyet gazetesine yazdıkları aynen şöyledir: 

Öğrendik ki, 7 Haziran, yine 1958’de Rum olmadıkları bilahare anlaşılan bazı tah-

rikçiler tarafından Türk Basın Bürosunda bomba patlatılması üzerine ‘Milli Galeyana’ 

330  Bunun için bkz. Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
331  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
332  Dikkat çekilen iki tarih, biri 28 Ocak 1958; bir diğeri de, 7 Haziran 1958 tarihidir. Bunun için bkz. Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
333  Erten Kasımoğlu, Eski Günler Eski Defterler, Yorum Yayıncılık, Lefkoşa, 1991, s. 94.
334  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
335  Özcanhan,  E.T. 12.04.2018.
336  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
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getirilen Lefkoşa Türklerinin aynen İstanbul’daki 6-7 Eylül olaylarına benzer hasarlar 

yapmasının yıl dönümüdür. O gün Türklerden ölen falan da yoktur. Böyle şayan-ı esef 

bir hadisenin yıldönümünün ‘Milli’ bir gün olarak kutlanmasının ve bu vesile ile her ta-

rafa Türk Bayrağı çekilmesinin katiyen yakışık almayacak bir hareket olacağını, hele 

İstanbul’daki 6-7 Eylül hadiseleri mesullerinin o sırada Türkiye’de muhakemeleri cere-

yan ederken, tıpkısı bir hadisenin Kıbrıs Türklerince kutlanmasının çok daha vahim bir 

hata teşkil edeceğini anlattım. Dr. Küçük de fikrime iştirak ettiğini söyleyerek yanımdan 

ayrıldı. Buna rağmen öğrendik ki, o sırada Kıbrıs’ta bulunmayan Denktaş’a vekâlet eden 

Cemaat Meclisi As Başkanı Dr. Necdet Ünel, bu yıldönümünü resmen kutlamak kararın-

dadır ve bütün cemaat müesseselerine bu yolda emirler vermektedir”337

Dirvana, 6-7 Eylül olaylarının minyatürü bir Türk provokasyonu olan 7 Haziran’da, 
Türk bayrağı çekilip kutlama yapılmak istenmesinin doğru olmayacağı konusunda Necdet 
Ünel’in uyarılmasına rağmen, yine de kutlama yapmaya çalışması, Ankara’nın müdahalesi-
ne ve sonunda Necdet Ünel’in istifa etmek zorunda kalmasına neden olmuştur.338

Denktaş’ın ve ona bağlı bir grubun yaptıklarına dikkat çekerek yazısına son verirken 
Dirvana, sivri bir dille şöyle demektedir: 

… Denktaş, bütün bu olan bitenleri bile bile hakikatleri tamamen tahrif ve ‘Bayrak’, 

‘Şehit’, ‘Mücahit’ mukaddes mefhumlarını hileli bir şekilde istismar ederek, o zamanki 

Türkiye Büyükelçisini ve Türkiye hükümetini, Türk umumi efkârına jurnal etmeye yelte-

niyor ve bana ‘Türk bayrağının Kıbrıs Türkünün de bayrağı olduğunu hatırlatıyor. Ben 

kendisine hatırlatayım ki, bu böyledir, çünkü Kıbrıs Türk’ü de Türk Milleti’nin ayrılmaz ve 

onun kurallarına bağlı bir parçası olduğunu Denktaş’ın hilafına tamamen müdriktir ve 

Denktaşlardan ve benzerlerinden tamamen ayrı ruh ve kafada olan kahraman köylüsü 

ve sokak palavracılığından en az benim tiksindiğim kadar tiksindiklerini yakinen bildi-

ğim hakiki Mücahitleriyle bu bayrağın nerede ve nasıl kullanılacağını çok iyi bilir”339.

Özellikle Kıbrıs’ta öldürülen iki Türk gazetecinin durumu üzerinde duran Dirvana, 
kendisinin Büyükelçi olarak bulunduğu ve Ankara Hükümeti’nin çatışmamazlık telkinleri 
üzerine inşa ettiği politikasını icra ederken, böyle bir olayın olmasını hiçbir zaman kabul 
etmemiş ve Kıbrıs Türk liderliğinden belirli bir kadroyu her zaman için suçlamıştır. Hem 
Dirvana, hem de ondan sonraki Türk büyükelçilerinin makam şoförlüğünü yapan Abdur-
rahman Kanlı, Dirvana ile ilgili olarak “Bayraktar Camisi bombalandığı vakit oraya ilk giden 
oymuş. Parçalanmış Türk bayrağının yerine yenisini ilk diken de o olmuş. (…) Dahası Kıbrıs 
Türk liderleriyle de, Makarios, Yorgacis de dahil bir çok Rum lideriyle de, en kritik anlarda gö-
rüşüp, olası kavgalara engel olmaya çalıştığına şahit olmuş”340 dediği bilinmektedir. “…Kıbrıs 

337  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964
338  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
339  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
340  Halil Paşa, Yeniçağ, 23.03.2013.
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iki halkın sığacağı ve yaşayacağı kadar büyüktür”341 dediğini anlatan Abdurrahman Kanlı, A. 
Hikmet ile M. Gürkan’ın vurulduğunu duyduğu zaman Dirvana’nın dudaklarını kanatırcası-
na ısırdığını, “Yazık… Hem de çok yazık”342 dediğini anlatmakta ve Büyükelçinin fanatikleri 
sevmediğinden onlara pek yüz vermediğini; ancak fanatiklerin de onu sevmediğinden söz 
etmektedir.343 

Dirvana, özellikle avukatların öldürülmesi olayını, Kıbrıs Türk liderliğiyle ilişkilendirdi-
ğinden çoğu zaman Dr. Küçük ve Rauf Denktaş ile çatışmaya girişmiştir. Nitekim avukat-
ların öldürülmesini takip eden günlerde Dirvana, Denktaş ile olan diyalogunu şöyle anlat-
mıştır: “… Dr. Küçük ile beni makamına davet ederek ‘Türkiye’den bir tahkik heyeti getirelim. 
Kapalı kapılar arkasında konu incelensin, suçlu bulunursanız sizi Türkiye’de ikamet ettiririz 
ve bu iş kapanır’ demişti. Dr. Küçük öfkesinden, ben ise hayretimden dona kalmıştık”344 de-
mesi olayın ciddiyetini açıklamaktadır. Anlaşılan o ki, Dirvana ne TMT’yi, ne Denktaş’ı, ne 
de Burhan Nalbantoğlu’nu onaylamıştır. Hatta Dirvana, yapılanları yanlış ve tehlikeli de 
bulmaktadır.345 Çünkü Dirvana’nın çabaları ve anlayışı, “devletimin müttefikleri ile birlikte 
imzaladığı ve garanti ettiği statüye göre yaşatılmasını kollamak görevlerim meyanında(-
dır)”346 düşüncesindedir.

Ne var ki, Denktaş ayni fikirde değildir. Zira Denktaş, “Makarios bu anlaşmaları bozacak, 
ortaklık binasını başımıza yıkacak, enkazın altında kalmayalım” dediğinde Dirvana buna çok 
kızmış ve “Kimsenin bu anlaşmaları bozmaya gücü yetmez” dediğini hatırlatmaktadır. Bu 
diyalogdan sonra Dirvana, “(Denktaş’ın) verdiği her rapor ‘geçersizdir; inanmayınız’ diyerek 
Ankara’ya intikal ettir(diği)” ve “… bu düşünceler Denktaş ve kafadarlarının vesvesesidir” 
diyerek Türkiye’yi uyutmuş olmasının kefaretini şimdi hem biz, hem de Türkiye ödemekte-
dir” dediği görülmüştür.347 

Dirvana’nın Rauf Denktaş’a cevaben Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısıyla ilgili 
araştırmacı-yazar İbrahim Çamlı’nın değerlendirmeleri dikkat çekicidir. Çamlı’ya göre “… 
Türk liderlerinin temel meseleyi teşkil eden kalkınma davasıyla ilgilenmediklerini ve lehle-
rinde olan bir düzen içinde bile, yapıcı bir zihniyetle çalışmadıklarını göstermektedir. Kıbrıs 
Türk cemaati liderlerinin sorumluluk konusunun bir gün tam olarak aydınlanacağına şüphe 
yoktur”348 demektedir.

Yunanistan’ın ilk Kıbrıs Büyükelçisi olan Kostantinos Tranos’un, Türkiye’nin Ortak Pa-
zar’daki Büyükelçisi Oğuz Gökmen’e,  “Kıbrıs’ta ben ve Dirvana bulunmuş olsaydık, Pa-
paz  (Makarios)  bu işleri yapamazdı”349  dediğini, Denktaş hatıralarında yazmaktadır. Zira 
341  Halil Paşa, Yeniçağ, 23.03.2013.
342  Halil Paşa, Yeniçağ, 23.03.2013.
343  Halil Paşa, Yeniçağ, 23.03.2013.
344  Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaş’ın Hatıraları (Toplayış), Cilt 10, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2000, s. 169.
345  Misli Kadıoğlu, “Ya Gırılırım, Ya Gırarım…”, 8 Ocak 2013, http://www.northcyprusuk.com/kibris/ya-girilirim-ya-girarim-h643.html, E.T. 01.04.2018.
346  Dirvana, Milliyet, 15 Mayıs 1964.
347 “RaufDenktaş-Hatıraları”,13.01.2012, http://www.tarihtendersler.com/nbk.asp?mk_id=340&id=29#.VV8rQ0_tlHw, E.T. 01.03.2018.
348  İbrahim Çamlı, “Kıbrıs Türk Cemaati Liderleri Yapıcı Bir Zihniyetle Çalışmıyorlar”, Yön Dergisi, 25 Eylül 1964.
349  Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaş’ın Hatıraları (1965), Cilt 2, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1997, s. 319.
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Emin Dirvana dışındaki hiçbir Büyükelçi, Türklerle Rumların birlikte yaşayabileceğini dillen-
dirememiş veya Kıbrıs Türk liderliği ile bu denli ters düşüp ve bu nispette tepkiyle anılma-
mıştır.350

27 Mayıs askeri müdahalesinin ardından Milli Birlik Komitesi içerisinde farklı görüşler 
ortaya çıkmıştır. Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş aleyhine, Menderesçi olduklarına dair pro-
paganda başlamıştır. Seferberlik Tetkik Cemiyeti’nin TMT’ye aktardığı kaynak ve silahlarla 
ilgili olarak Menderes, CHP’ye karşı kendi özel ordusunu kuruyor dedikodusuyla karşılaş-
mıştır.

Milli Birlik Komitesi üyelerinden, Başbakanlık Müsteşarı Alparslan Türkeş ve bazı arka-
daşlarının, Kıbrıs konusunda belgelere yansıyan hassasiyetlerine rağmen tasfiye edilmele-
rinden, Kıbrıs Büyükelçiliği’ne Emin Dirvana’nın atanmasından ve TMT’nin ilk Bayraktar’ı 
Rıza Vuruşkan’ın geri çekilmesinden sonra, Kıbrıs’ta yaklaşık 2 yıl süren olumsuz bir dönem 
başlamıştır.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse, 27 Mayısçılar başlangıçta Seferber-
lik Tetkik Cemiyeti’ni (STC) Menderes’in kendi lehine kullanabileceği askerî bir güç olarak 
görmüşlerdir. Bu yüzden STC’nin üst düzey kadrolarının tamamını dağıtma yönüne gitmiş-
lerdir. Bu durum, Kıbrıs’a kadar uzanmış ve TMT’nin oluşumundaki görev alan STC Başkanı 
Daniş Karabelen Paşa, Binbaşı İsmail Tansu ile Bayraktar Rıza Vuruşkan’ın, 27 Mayısçılar 
tarafından makam ve görevlerinden alınmalarına yol açmıştır. Ancak TMT örgütlenmesinde 
Rıza Vuruşkan’ın yerine Mağusa Sancaktarı Şefik Karakurt TMT Başkan Vekili olarak tayin 
olunurken, diğer Kıbrıs kökenli kadroların ise aynen kaldığı görülmüştür. Böylece bin bir 
güçlükle kurulan TMT, vekâletle yönetilmeye başlanmıştır. Şubat 1962’de Şefik Karakurt’un 
(Kaya) Kıbrıs’tan geri çekilmesi ile TMT liderliğinin ikinci bir vekâlet dönemi daha yaşan-
mış ve Yüzbaşı Ahmet Göçmez vekâleten Bayraktar olmuştur. Ahmet Göçmez’in351 görevi 
sırasında ise, Bayraktar ve Ömerge Camilerinin bombalanması yaşanmış ve 23 Nisan 1962 
tarihinde ise, iki avukatın meçhul şahıslar tarafından hunharca öldürülmesi gündeme gel-
miştir. Ada’da bu türden huzursuzluklar devam ederken, Milli Birlik Komitesi içinde “TMT 
devam etsin mi? etmesin mi?” münakaşası yaşanmıştır. 

Milli Birlik Komitesi’nden bir grup, TMT’nin devamından yanadır. Diğer grup ise, 
Kıbrıs Türk Alayı’nın Kıbrıs’a geldikten sonra TMT’nin gereksiz olduğuna inanmaktadır. 
Sonunda TMT’nin devamını savunan ekip hâkim olmuş ve TMT devam etmiştir. Bu geçen 
süre zarfında silah nakliyatı ve eğitim yapılamadığından huzursuzluklar tekrar baş göster-
miştir. O dönemde Rauf Denktaş, TMT’nin devamını sağlamak için Genelkurmay Başkanı’na 
iletmek üzere Mehmet Ertuğruloğlu’u aracı kılmış ve bu vasıtayla iki kez mektup gönder-
miştir.352 Denktaş’ın uğraşları sonuç vermiş ve TMT’nin devam kararı alındıktan sonra Kenan 
350  Bkz. Halil Paşa, “Kıbrıs Türkünün Kaderini Değiştiren Kavga”.
351  Korun, “Dr. Korun Emin Dirvana Olayını Yazdı”. 
352  “TMT’nin Yaşayan Kahramanı”, http://www.kibristime.com/tmtnin-yasayan-kahramani-makale,385.html, E.T., 01.04.2018.
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Coygun, Bayraktar olarak Kıbrıs’a gönderilmiştir. Bunun üzerine TMT kısa bir süre içinde 
toparlanmış ve 21 Aralık 1963 olaylarında mukavemet gücünü göstermiştir. 

İnönü’nün koalisyon döneminde, 29 Ağustos 1962 tarihinde emeklilik dilekçesini ve-
rerek görevden ayrılan Emin Dirvana’nın353 yerine Türk Büyükelçiliği’ne Faruk Şahinbaş 
(1962-1964) ve ondan sonra da Mazhar Özkol’un (1964-1966) geldiği bilinmektedir.354

3.2. Makarios’un Anayasa Değişikliği Teklifi ve Ankara’yı İlk Resmi Ziyareti 

Her idarî düzende olduğu gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yönetim biçiminde de temel il-
keler vardır. Günümüzde demokratik ülkelerin hemen hepsinde, anayasanın üstünlüğü ilke-
sine dayalı bir idarî rejim bulunmaktadır. Bu düzende, hiçbir kimse veya organ, kaynağını 
anayasadan almadan yetkisini kullanamamakta veya anayasaya aykırı kanun yapamamak-
tadır. Zira bütün kanunlar, anayasaya uygun olmak zorundadırlar. Aslında bunun nedeni, 
kamu otoritesinin gücünü, somut olarak belirdiği en üst kurumdan, yani anayasadan alıyor 
olmasıdır. Bundan dolayı anayasa, bütün kanunların üstündedir. Kaldı ki, ülke yöneticilerinin 
bütün işlemlerinde, kural dışına çıkılmaması veya anayasanın verdiği yetkilerden fazlasına 
sahip olunmaması anlamına gelen anayasanın üstünlüğü prensibi,355 hemen hemen bütün 
demokratik rejimlerde olduğu gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de benimsenmiş bir normdur. 
Ancak bu normun hayatiyeti uzun ömürlü olmamıştır.

Genel olarak Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, toplumsal uzlaşma metni olarak kabul edil-
mektedir. Aslında uzlaşma, belirli konularda ve asgarî ölçülerde anlaşma demektir. Dolayı-
sıyla sosyal olarak farklılaşmış bir toplumda, demokratik yöntemlere göre anayasa yazmak, 
genel eğilimleri doğru saptamakla mümkün olabilmektedir.

Bu yönü ile Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, Ada’da yaşayan kişilere hukuk koruması sağ-
larken, toplumsal hayatın işleyişinde de genel bir çerçeve çizmektedir. Dolayısıyla Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasasının, Ada’daki toplumun gelecekteki beklentilerine cevap verebilme-
si, topluma ivme kazandırabilmesi ve en önemlisi, demokratik hakları koruma altına alabil-
mesiyle doğru orantılı olması beklenmektedir. 

Kıbrıs’taki siyasal kültür, Ada’daki toplumların genel kültürünün önemli bir unsurunu 
oluşturmaktadır. Bunun aksi, yani Kıbrıs’taki siyasal kurumlarla toplumun siyasal kültürü 
arasındaki uyumsuzluk, çatışmaya ve sonuç olarak siyasal istikrarsızlığa yol açması işten 
bile değildir.356 Ancak siyasal yapıların nispeten kolayca değiştirilebilmelerine karşın, siya-
sal kültürün çok daha yavaş gelişeceği açıktır. Bu açıdan bakıldığı zaman, siyasal yapı deği-

353  Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Tarih: 29.8.1962, Kod: 030.18.01.166.42.16.
354  Serdar Saydam, “Bir Büyükelçi: Emin Dirvana (2)”, Havadis, 9.5.2011’den, http://haberkibris.com/609b6501-2011_05_09.html, E.T. 14.02.2018.
355  Anayasanın üstünlük prensibi ile ilgili bilgi için bkz. M. Sabir Aydın, “Avrupa Topluluğu Entegrasyonu ve Türkiye’nin Ulusal Yönetimine Tesirleri”, 
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilgiler Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1992, s. 59.
356  Soyalp Tamçelik, “Kıbrıs Meselesinin Çözüm Plânları” (BM’nin 789 Sayılı Kararına Göre), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış 
Doktora Tezi, Ankara, 2008, s. 217.
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şikliklerinin uzun ömürlü ve istikrarlı olabilmesi, geniş ölçüde Ada’daki toplumların siyasal 
kültürü ile uyumlu olmasına bağlıdır. Aslında her siyasal rejim için geçerli olan bu gözlemin, 
demokratik rejimler bakımından da doğru olduğu söylenebilir. Dolayısıyla Kıbrıs’ta kurulan 
yeni sistemin ve demokratik rejimin, onunla uyumlu bir siyasal kültüre ihtiyaç duyacağı 
açıktır.

1960 rejimine binaen Kıbrıs’ta kurulan düzene bakılacak olursa Kıbrıs Cumhuriyeti, bir 
‘Başkanlık’357 rejimidir. Bu rejimin Başkanı Rum, Yardımcısı ise Türk olup her ikisi de kendi 
toplumları tarafından ayrı ayrı seçilmektedirler. Bu nedenle iki kurucu unsur, tek bir yapı 
içerisinde birleştirilmişlerdir. ‘Başkanlık’ sistemi, yürütmeye ait istikrarın olması için düşü-
nülmüş bir kurumdur. Bu nedenle Kıbrıs’ta 1960 rejiminde Başkanlık Sistemi tercih edilmiş-
tir. Ancak 1960 Anayasasının yazılmasında en büyük güçlük, yürütme erkinde olmuştur. 

Rumlara göre Cumhurbaşkanı ve Yardımcısının yürütme yetkisi, Bakanlar Kurulu’nu 
atamakla sınırlı kalmalı ve onların kararlarına ve icraatlarına karışmamak şeklinde yapı-
landırılmalıdır.358 Aslında Rumlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısının yetkilerini, istisna359 olarak 
kabul etmişlerdir. Türkler ise Cumhurbaşkanı Yardımcısının yetkilerini istisnaî nitelikte değil, 
genel olduğunu, bir istisna varsa, bunun ancak Cumhurbaşkanı ve Yardımcısının farklı top-
lumlardan olacakları hususunu dile getirmişlerdir.360

Bir diğer tartışma konusu ise, Cumhurbaşkanı ve Yardımcısının nasıl tanımlanacağı-
dır. Özellikle Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanıdır ve Cumhuriyetin en önde gelen kişisidir. 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise Devlet Başkanı Yardımcısıdır ve Cumhurbaşkanından sonra 
devletin en önde gelen ikinci kişisi olup anayasanın 36. maddesinin amir hükmüne tâbidir.

Burada önemli bir diğer nokta, Cumhurbaşkanına geçici yokluğunda veya görevlerini 
yapamayacak durumda olduğunda, kendisine daima Rum olacak Temsilciler Meclisi Başka-
nı’nın; aynı durumda Cumhurbaşkanı Yardımcısına da daima Türk olacak olan Meclis Baş-
kan Yardımcısı’nın vekâlet etmesiyle ilgilidir. Buna göre anayasanın 37. maddesinde Cum-
hurbaşkanının; 38. maddesi ise, Yardımcısının hakları sıralanmaktadır. 

Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına göre siyasal sistem tanımlanırken (1. md), anayasanın 
III. bölümünde sıralanan ve 36’dan 60’a (KCA, 1960) kadar olan maddeler de yürütmenin 
görev ve yetkilerini ifade etmektedir. Buna göre “Kıbrıs Devleti, … anayasa gereğince, Cum-
hurbaşkanı Kıbrıs Elen Cemaati tarafından seçilen bir Elen ve Cumhurbaşkanı Muavini Kıbrıs 
Türk Cemaati tarafından seçilen bir Türk olan, Başkanlık rejimine sahip bağımsız ve egemen 
bir Cumhuriyettir” (KCA, 1960) denmektedir. Böylece Cumhuriyetin Başkanı ve Yardımcısı 

357  Melih Esenbel, “Akdeniz’de Bitmeyen Kavga Kıbrıs 7 – İngiltere, Üsleri Garantiye Alıyor”, Sabah, 22 Kasım 1992, s. 6.
358  Glafkos Clerides, Cyprus: My Deposition, Vol. 1, Alithia Publishing Co. Ltd., Nicosia, 1989, s. 101.
359  Clerides, s. 114.
360  Nihat Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, Ajans Türk Matbaa Sanayi, Ankara (t.y)., s. 118-119.
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için iki ayrı otorite kaynağının bulunması, yürütmedeki iki toplumlu özelliğin, güçlü bir bi-
çimde ortaya konulmasına neden olmaktadır. 

Bunun yanı sıra Anayasa’nın 48 (d) ve 49 (d) maddeleri Başkan ve Başkan Yardımcısı-
na, dışişleri, savunma ve güvenlik konularında Bakanlar Kurulu kararlarını veto etme hakkını 
da tanımaktadır. Ancak veto yetkisi Anayasa’nın 51. maddesinde yer alan geri gönderme 
yetkisinden farklıdır. Bu maddeye göre Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı, Temsilciler Meclisi’n-
den çıkan herhangi bir kanun, karar veya onun bir kısmı ile bütçenin iki topluluğu ayırt edici 
olması nedeniyle ortaklaşa veya ayrı ayrı tekrar görüşülmek üzere Meclis’e gönderme hak-
kına sahiptirler. Ancak geri göndermede veto yetkisinden farklı olarak, son söz Temsilciler 
Meclisi’ne bırakılmıştır (KCA, 1960).

Aslında Kıbrıs Anayasası’nı hazırlayanlar iki toplum arasında bir denge sağlamaya ve 
bu dengeyi güvence altına almaya çalışmışlardır. Çünkü onlar bu hükümlerin, Rum çoğun-
luğun Türk azınlığı baskı altına almasını önlemek bakımından gerekli olduğuna inanmakta-
dırlar. Zaten anayasanın 48. 49. ve 50. Maddelerinde sözü edilen veto yetkisi de bu amaca 
yöneliktir. Kaldı ki, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, yürütmenin ‘iki toplumlu niteliğini’ 46. 
maddede tasarlayıp ifade etmiştir.

Anayasada, Cumhurbaşkanına ve Yardımcısına verilen yetkileri, iki grupta toplamak 
mümkündür. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, bazı temel konularda karar alınabilmesinde ya 
da cumhuriyet organlarına atama yapılabilmesinde Cumhurbaşkanı ile Yardımcısının ‘uz-
laşma’ içinde hareket etmesini öngörmüştür. Buna göre zorunlu askerlik hizmetinin kon-
ması, güvenlik kuvvetlerinin sayısının artırılıpp eksiltmesi, cumhuriyet bayrağının şekil ve 
renginin tespit edilmesi, özel af hakkının kullanılması ve Yüksek Anayasa Mahkemesi üyele-
rinin (md. 133), Yüksek Adalet Mahkemesi üyelerinin, Cumhuriyet Başsavcı ve Yardımcısının 
(md. 112), Kamu Hizmeti Komisyonu üyelerinin (md. 124), Başmurakıp ve Yardımcısının 
(md. 115), Hazine Dairesi Başkan ve Yardımcısının (md. 126), Ordu, Polis ve Jandarma ko-
mutan ve komutan yardımcılarının (md. 131) ve diğer üst düzey kamu görevlilerinin atan-
ması ortaklaşa kullanılacak yetkiler arasındadır.361

Yukarıda belirtilen konularda karar alınması ya da yürütmeye ilişkin siyasetin belir-
lenmesi için Cumhurbaşkanı ve Yardımcısının mutlak bir uyum içinde hareket etmesinin 
zorunlu olduğu görülmektedir. Ne var ki, bu ortak yetkilerin dışında, her iki makamın birbi-
rinden ‘bağımsız’ yetkileri de bulunmaktadır. Buna göre Bakanlar Kurulu’nun Rum üyelerini 
seçme ve görevlerine son verme yetkisi Rum olan Cumhurbaşkanı’na, Türk üyelere yönelik 

361  Bunun için bkz. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, Kıbrıs Hükûmeti Matbaası, Lefkoşa, 1960; “Klerides ve Siyasal Eşitlik”, Agon, 21 Temmuz 1991, No: 
1021, s. 2-3; “Rum Basını Özetleri”, Rum Basın Özetleri-Türk Ajansı Kıbrıs Arşivi, 21 Temmuz 1991, No: 21, s. 2-3; “Rum Liderlerinin Demeçleri Klerides – 2 
(1978-1993)”, KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Klerides’in Demeçleri, Tarih: 1978-1993, s. 3; Clerides, a.g.e., s. 382; Yücel Vural, “Kıbrıs’ta Etnik 
İlişkilerin Gelişim ve Siyasal Sisteme Etkileri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Yayımlan-
mamış Doktora Tezi, Ankara, 1996, s. 143; Orbay Deliceırmak, Yerinden Yeller Esen Anayasa, Lefkoşa, 1999, s. 108, 177, 183 ve Ahmet Gazioğlu, İngiliz 
Yönetiminde Kıbrıs Son İki Yıl (1958-1960) ENOSİS Çemberinden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne – 3, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi Yayınları, Ankara, 2000, 
s. 377.
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yetki ise Türk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısına verilmiş (md. 48 ve 49), Bakanlar Kurulu 
kararlarını iade hakkı (md. 57) tanınmış, Temsilciler Meclisi’nin dışişleri, milli savunma ve 
güvenlikle ilgili yasa ve kararlarına karşı kesin veto hakkı (md. 50) verilmiş, Temsilciler 
Meclisi’nin yasa ve kararlarını ve bütçeyi iade hakkı (md. 51) tanınmış, Temsilciler Mecli-
si’nin herhangi bir yasa ya da kararının, bunların herhangi bir hükmünün ya da bütçenin iki 
toplumdan biri aleyhine ayrımcılığı öngörmesi gerekçesiyle Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurma hakkı (md. 137-138) verilmiş, kendi toplum üyelerinin mahkemeler tarafından 
verilen ölüm cezalarını kaldırma yetkisi (md. 53) tanınmış ve Cumhurbaşkanı Rum Toplum 
Meclisi’nin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı da Türk Toplum Meclisi’nin herhangi bir yasa ya da 
kararını Yüksek Anayasa Mahkemesi’ne yollama gibi (md. 142)362 haklar verilmiştir.

Kıbrıs’ta Başkanlık sisteminin temel nitelikleriyle çelişen ve ayrı bir yürütme organı ola-
rak ortaya çıkan ‘Bakanlar Kurulu’ da bulunmaktadır. Anayasa’nın 54. maddesi, Cumhur-
başkanı ve Yardımcısına ve toplum meclislerine tanınan yürütme yetkisinin dışında kalan 
tüm konularda Bakanlar Kurulu’nu tam olarak yetkili kılmıştır. Ancak Bakanlar Kurulu’nun 
dışişleri, savunma ve güvenlik konularında alacağı kararlara karşı Cumhurbaşkanı ve Yar-
dımcısına ortaklaşa ya da ayrı ayrı veto yetkisi; bunun dışında kalan konularda ise, Bakanlar 
Kurulu’nun kararlarını geri gönderme yetkisi verilmiştir. Lakin geri gönderilen bir kararın 
Bakanlar Kurulu’nda yeniden benimsenmesi durumunda, Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı ta-
rafından yayımlanarak yürürlüğe girmesi şartına bağlanmıştır. Buna göre Bakanlar Kurulu; 
Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 7 Rum ve 3 Türk üyeden, toplam 10 bakandan 
oluşmakta; ne Cumhurbaşkanı, ne de Yardımcısı toplantılarında oy kullanmaktadır.363 Gö-
rüldüğü gibi anayasada Cumhurbaşkanı ve Yardımcısının görev ve yetkileri arasında oluş-
turulan denge, bu organ için düşünülmemiştir. Aslında bunun başlıca göstergesi, kararların 
salt çoğunlukla alınmasından kaynaklanmaktadır.

Aslında Cumhurbaşkanlığı makamında ‘etnik temsil’364 ilkesinin uygulanmasıyla bir-
likte, ‘halkın ve devletin birliğini’365 temsil eden Cumhurbaşkanının sadece Hıristiyan-Rum 
seçmenler tarafından seçilmesi ve ona vekâlet etme yetkisinin de Müslüman-Türk Cumhur-
başkanı Yardımcısına değil, sadece Rum seçmenlerin oylarıyla seçilen Temsilciler Meclisi 
Başkanı’na verilmesi, iki toplum ilişkilerinin bir azınlık-çoğunluk ilişkisi gibi algılanmasına 
neden olmuştur. Bu tür düzenlemelerin bir başka olumsuz sonucu da, ikili iktidar yapısı 
nedeniyle egemenlik kavramının, kültürel kimlikle ilişkilendirilmesine neden olmasıdır. 

Kıbrıs’ta devletin yerel idarî hukuku, kamu yönetimine özgü kuruluşları, bunların işleyi-
şini, kişilerle olan ilişkilerini ve sorumluluklarını düzenlediği görülmektedir. Aynı zamanda 
mahalli kamu kuruluşları, yine mahalli idarî yargı denetiminin kontrolü altındadır. Bundan 
hareketle Kıbrıs’ın, 1960 yılından başlayarak her iki toplumda ayrı ayrı gelişmekte olan idarî 
362  Clerides, s. 382; Vural, s. 142.
363  Vural, s. 142.
364  Halil Fikret Alasya, “Kıbrıs Türk Barış Harekâtı”, VIII. Türk Tarih Kongresi’ne Sunulan Bildiriler, Cilt 3, Ankara, 1983, s. 2059.
365  Vural, s. 146.
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hukuk kurallarını koruyan ve sonradan belirlenen hukuk normlarını hayata geçiren bir yapı-
ya dönüştüğü söylenebilir. Hâl böyle olunca federal anayasa, bazı konuları merkezî yöneti-
min yetki alanı dışında tutarak, her toplumun ayrı ayrı seçtiği Toplum Meclislerine yasa yap-
ma ve karar alma yetkisi vermiştir. Buna göre merkezî yönetime karşı bir tür “özerkliğe”366 
sahip alan Toplum Meclisleri; bu yetkilerini din, eğitim, öğretim, kültür, spor ve hayır işle-
riyle ilgili alanlarda ve anayasanın belirlediği sınırlar içinde kullanmışlardır. Bunun yanı sıra 
bu meclisler, kişisel statü ve dinî konularla ilgili hukuk davalarına bakacak mahkemelerin 
oluşturulması ve sorumluluğu altında bulunan kuruluşların gereksinimlerinin karşılanması 
için, kendi toplum üyelerine kişisel vergi367 koyma yetkisine de sahip olmuşlardır. Tanınan 
bu yetkilerle Toplum Meclislerinin, merkezî yönetimin karşısına güçlü toplum yönetimlerini 
çıkardığı ve nevi şahsına münhasır meclisler olduğu söylenebilir.

1960’daki anayasal sistem ve etnik ilişkiler, iki toplumluluk temeline dayalı olarak ku-
rulmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki etnik ilişkiler, ‘vatandaşlık’ kavramının tanımlanmasıyla 
yeniden düzenlenmiştir. Buna göre Cumhuriyet vatandaşları, anayasal bir düzenlemeyle 
iki gruba ayrılmış veya sınıflandırılmıştır. Özellikle bu sınıflandırmanın esasları, anayasanın 
amir hükmü olarak belirlenmiştir. Buna göre anayasanın 2. maddesine göre Rum toplu-
mu, “Elen aslından ve anadili Elence olan veya Elen kültür ananelerini paylaşan veya Elen 
Ortodoks Kilisesine mensup bulunan cumhuriyet vatandaşlarını”; Türk toplumu ise, “Türk 
aslından ve anadili Türkçe olan veya Türk kültür ananelerini paylaşan veya Müslüman olan 
cumhuriyet vatandaşlarını”368 kapsamaktadır.

Ancak 1960 Anayasası, bu sınıflandırma dışında kalan dinsel veya kültürel grupların, 
Türk veya Rum toplumunun üyesi olması için belli bir süre içinde tercihte bulunmasını 
zorunlu kılmıştır. Böylece Cumhuriyet Anayasasının, Türk ve Rum etnik kimliği üzerinden 
devlet mekanizmasını inşa ettiği görülmüştür. Ne var ki, Ada’daki etnik iki kimliğin, kolektif 
temsiline imkân sağlayacak bir şekilde çalışmasına da dikkat edilmiştir.369 Bu nedenle si-
yasal bağlılığın tek bir etnik merkeze ait olması önlenmiş ve daha çok birbirleriyle etkinlik 
yarışına girerek, kendi etnik siyasal merkezlerine yönelmeleri sağlanmıştır.

Esasında Kıbrıs Anayasası’nda bununla ilgili olarak ‘Türk ve Rum cemaatleri’ terimi kul-
lanılmıştır. Böylece Kıbrıs devletini oluşturan halkların, iki farklı kültürel kimliğe sahip oldu-
ğu vurgusu yapılmıştır. Ancak böyle bir düzenlemenin, Ada’daki halkların kültürel kimliğini 
tanımlanması amacıyla sınırlı kalabileceğini iddia etmek doğru değildir. Kaldı ki, kültürel 
bakımdan iki toplumluluk, anayasal sistem içinde, özellikle siyasal bakımdan iki merkezli-
liğe yol açan bir görünüm kazandırmıştır.370 Bir başka deyişle Ada’da siyasal yapı, kültürel 
yapı gibi düalist bir nitelik kazanmıştır. Zaten anayasanın öngördüğü ‘iki toplumluluk’ ilke-

366  Vural, s. 144.
367  Vural, s. 144.
368  Vural, s. 140.
369  Tamçelik, 2008, s. 775.
370  Özer Eskiyurt, Murat Sarıca ve Erdoğan Teziç, Kıbrıs Sorunu, Fakülteler Matbaası, Ankara, 1975, s. 21-22.
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sinin, siyasal yapıya uygulanma biçimi, siyasal yetkilerin coğrafî esaslara göre bölünmesini 
öngören federalizm ilkesinden de önemli farklılıklar göstermektedir. Aslında bunun başlıca 
göstergesi, üniter devlet yapısının bizzat kendisidir. Bu yönü dikkate alındığında, Kıbrıs 
Anayasası’nı hazırlayanlar siyasal yetkilerin merkezde toplandığı üniter devlet yapısıyla bu 
yetkilerin merkezle coğrafî birimler arasında bölüşüldüğü ve federal yapının belirli özellik-
lerini birleştiren, bir devlet yapısına dönüştürmüşlerdir. 

Kıbrıs Anayasası’nın oluşturduğu devlet yapısı, bir yandan devletin ‘tekliğini’ ifade 
eden ‘siyasal merkeziyetçilik’ ilkesine, bir yandan da devletin ‘iki toplumluluk’ niteliğine 
siyasî bir anlam yükleyerek ‘desantralizasyon’ temeli üzerinde yükselmektedir.371 Aslında 
bu iki ilkenin uygulanma biçimi, üniter devletten farklı bir siyasal merkez oluşumuna yol 
açarken, merkez dışındaki siyasal kurumların da federal devlet sistemi içinde yer alan alt 
birimlerden farklı bir niteliğe sahip olmasına yol açmıştır. Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti ve 
onun sahip olduğu rejimin, 1963 yılından sonra devam edememesinin ana sebeplerinden 
birisi de budur. 

Cemaatlerin kendilerine mahsus işleri, ayrı ayrı teşkil eden cemiyet meclislerince halle-
dilecekken, 50 kişilik karma “Temsilciler Meclisi”nin % 30’unun Türklerden, % 70’inin Rum-
lardan oluşacağı kayda alınmıştır. Ayrıca Ada sathında dağınık yaşayan Türklerin, mahallî 
mekanizmada faaliyet gösterebilmeleri için de, beş büyük şehirde372 Türk belediyelerinin 
kurulması karara bağlanmıştır.373

Görüleceği gibi Kıbrıs Cumhuriyeti, nevi şahsına münhasır ve anayasaya dayanan bir 
devlettir.374 Anlaşmalardan ve anayasadan da anlaşılacağı gibi bunlardan doğan sistem, 
daha çok fonksiyonel veya cemiyet federasyonu halinde ortaya çıkmış, coğrafî esasa da-
yanmayan, ancak iki toplum arasındaki ortaklık ve işbirliği esasına göre yapılandırılan bir 
sistemdir.375

Zürih ve Londra Antlaşmaları, bağımsız Kıbrıs ile Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ı or-
ganik bağlarla birbirine bağlanmışlardır.376 Bu anlaşmalardan biri, Garanti Antlaşması olup 
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. Bu anlaşmaya 
göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal düzeninin bütün ayrıntıları ile korunması taahhüt edil-
miştir.377 Bir başka deyişle mevcut anayasal düzeninin bozulması halinde alınacak tedbirler 
hususunda Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın birbirine dayanarak veya ortak hareket ede-
bilerek, müesses nizam kurabilecektir. Ortak hareket etme hususunda uzlaşma olmaz ise, 
üç devletten her biri anlaşmalar yoluyla saptanmış anayasal düzeni yeniden yerleştirmek 
371  Vural, s. 140.
372  Lefkoşa, Baf, Limasol, Larnaka ve Mağusa.
373  Alasya, 1983, s. 2059; Halil Fikret Alasya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarihi, Ankara, 1987, s. 24.
374  Alasya, 1983, s. 2058.
375  Vehbi Zeki Serter, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu ve Yıkılış Nedenleri”, VIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt 3, Ankara, 1983, 
s. 2073.
376  Fahir Armaoğlu, Siyasî Tarih 1789 – 1960, 2. Baskı, Ankara, 1973, s. 818.
377  Armaoğlu, 1973, s. 818.
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üzere, tek başına müdahale hakkına da sahip olacaktır.378

Anayasa’nın bir diğer ayrılmaz parçası, İttifak Antlaşması’dır. Bu anlaşmaya göre 2.000 
kişiden oluşan Kıbrıs askerî birliğinin, 950’si Yunan, 650’si Türk kuvvetlerinden tertip edi-
lecek ve Ada’da her iki ülkenin askerî birlikleri bulunabilecektir.379 Kıbrıs’ta kurulan yeni 
düzen, Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye’ye haklar verdiği için Kıbrıs Rum liderliğince makbul 
karşılanmamıştır. Onlara göre bu hakların uygulanması halinde, Enosis’e giden yolda ciddi 
engel oluşacaktır380 Bu yüzden 1962 yılından itibaren Kıbrıs Rum liderliğince, 1960 Anaya-
sası’nın değiştirilmesi istenmiştir. 

Konuyla ilgili ABD’nin Londra Büyükelçisi’nin verdiği bilgilerden İngiliz Hükümeti’nin, 
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’un Kıbrıs Anayasası’nın bazı hükümlerini değiştirmek iste-
diğini ve Makarios’un bu isteğini yasadışı bulmadığını ifade etse de, Kıbrıs’ta toplumsal şid-
deti arttırabileceğini belirtmiştir. Hâl böyle olunca İngiliz Hükümeti’nin, Atina Büyükelçiliği 
aracılığıyla Makarios’tan biraz daha ılımlı olmasını istediği, Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla 
da Ada’daki Türklerden sabır göstermesini talep ettiği belirtilirken, İngiltere’nin Türklerle 
yapılan Garanti Antlaşması’nı daha da ileri taşıma arzusunun olmadığını belirtmiştir.381 

Görüldüğü gibi Cumhurbaşkanı Makarios, Anayasa’yı değiştirmek için uluslararası des-
tek bulmaya çalışmış ve 1961 yılında itibaren yurtdışı gezilerine başlamıştır. İlk gezisini 1961 
Mart’ında, İngiliz Uluslar Topluluğu’nun tertiplediği toplantıya katılarak yapmış, görüşlerini 
açıklamış ve daha sonra Mısır’a geçerek orada Abdul Nasır’la görüşmüştür. 1961 yılının Ey-
lül ayında ise, Bağlantısızlar grubunun Belgrad’taki toplantısına katılan Makarios, Üçüncü 
Dünya Hareketi’nden destek almak istemiştir. Bu konuda yaptığı en büyük girişim ise, Mart 
1962’de ABD Devlet Başkanı Kennedy ile görüşmüş olmasıdır.382 Makarios, Washington zi-
yaretini hayatının en büyük olayı olarak tanımlamıştır.383 Ancak Cumhurbaşkanı Makarios, 
anayasayı değiştirme konusunda yaptığı destek gezilerinin hiçbirine, Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Dr. Küçük’ü dâhil etmemiştir. ABD gezisi sırasında Makarios; Kongre üyeleri, Dışiş-
leri Bakanlığı yetkilileri ve Dünya Bankası Başkanı’yla görüşerek, anayasanın tadili ile ilgili 
zemin yoklamış ve destek arayışına girmiştir.384

378  Armaoğlu, 1973, s. 819.
379  İttifak Antlaşması’na  göre Ada’daki askerî mevcudiyetin %40’ı Türklerden, % 60’ı da Yunanlılardan oluşacaktır. Bu vesile ile 16 Ağustos 1960 
tarihinde 650 kişilik Türk Alayı Turgut Sunalp komutasında Mağusa limanına ayak basmıştır.
380  Nacny Crawshow, The Cyprus Revolt, London, 1978, s. 294-299.
381  “Telegram from the Embassy in the United Kingdom to the Department of State- London, January 5, 1962, 6 p.m.”, Foreign Relations of The Unit-
ed States, 1961–1963 Volume XVI, Eastern Europe; Cyprus; Greece; Turkey, Document, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/
ch6, E.T. 12.05.2018.
382  “Maintaining Momentum of Makarios Visit”, National Security Action Memorandum No. 169, The White House Washington June 28, Declassified: 
1962, E.O. 12366, Sec. 3.4, NLK-94-5, R1 SKF, NARA 11.12.1993.
383  “Telegram from the Embassy in Greece to the Department of State-Athens, September 3, 1962, 5 p.m.”, Foreign Relations of The United States, 
1961–1963 Volume XVI, Eastern Europe; Cyprus; Greece; Turkey, Document, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/ch6, E.T. 
12.05.2018.
384  Resul Babaoğlu, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kurulması ve Makarios’un Türkiye Ziyareti 22-26 Kasım 1962”, Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve 
Geleceği Uluslararası Sempozyumu 11-13 Aralık 2014 Gazimağusa Bildiriler, Yayına Hazırlayan: Duygu Türker Çelik, Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 
2016, s. 313.
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Kıbrıs Cumhuriyeti; Yunanistan, İngiltere ve Türkiye arasında bir denge üzerine kuru-
lurken, Ada içinde de Türk ile Rum toplumları arasında yeni bir denge tesis edilmiştir. Buna 
göre iç denge, kurucu antlaşmalar ve anayasa ile teminat altına alınmış; dış denge ise Ga-
ranti ve İttifak antlaşmalarıyla sağlanmaya çalışılmıştır.

Dolayısıyla İnönü Hükümeti, Makarios’un anayasaya aykırı olan davranışlarını ve tutum-
larını devamlı kontrol edip gerekli ikazları zamanında yapmaya çalışmıştır. Ancak Cumhur-
başkanı Makarios, Türklerin hükümet sisteminin çalışmasını bloke ettiğini, devlete işlerlik 
kazandırmak amacıyla anayasa değişikliğine gidileceğini belirtmiştir. Makarios’un bu söyle-
minden sonra birtakım provokatör saldırılar gerçekleşmiş ve bu durum yeni kurulan rejimi 
sıkıntıya sokmuştur. 

Büyükelçi Dirvana ile Kıbrıs Türk liderliği arasındaki gerginlik ve Türkiye’de 27 Mayıs’tan 
sonra yaşanan siyasî ve ekonomik sıkıntıları gören Makarios, durumu fırsata dönüştürmeye 
karar vermiştir. Buna göre Makarios; Ada’da ayrı belediyelerin kurulması, Kıbrıs Ordusu’nun 
60/40 oranında oluşması ve memuriyette 70/30 oranının uygulanması konularındaki krizi 
bahane etmiştir.385 Aslında Makarios’un temel gayesi, Kıbrıslı Türklerin elde ettiği hakları or-
tadan kaldırmak ve Ada’daki devlet yapısını basit bir siyasal çoğunluğa dönüştürmektir.386 
Makarios’un Kıbrıslı Türklere karşı tahkir ve tahrik edici eylemleri, 1962 yılıyla birlikte artmış 
ve toplumlararası anlaşmazlıkların kronikleştiği bir durum söz konusu olmaya başlamıştır. 

Makarios’un Kıbrıs Anayasası’nı değiştirme gayretleri, Enosis lehine yaptığı açıklamalar 
ve Kıbrıslı Türkleri azınlık statüsüne çekme gayretleri, Ada’da statükoyu savunan Türkiye’yi 
oldukça rahatsız etmiştir. Makarios’un Türkiye’yi ciddiye almaz tavırları karşısında Ankara, 
Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla bir sonuç alamayınca, çareyi Makarios’u Ankara’ya davet 
etmekte bulmuştur.387 Böylece Türkiye, garantör ülke sıfatıyla Makarios’u Ankara’ya çağırıp 
durumun ciddiyetini doğrudan kendisine anlatmaya ve bir ölçüde onu uyarmaya çalışmış-
tır. Bu amaçla Makarios, 22-26 Kasım 1962 tarihinde Ankara’ya ilk ve son defa olarak resmi 
ziyaretini yapmıştır. 

Resmi açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Makarios, 22 Kasım Perşembe günü sabah saat 
11.45’te Türkiye’ye resmi ziyareti başlamıştır.388 Makarios, Lefkoşa Havaalanı’ndan babası, 
Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük, Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerides, Baş-

385  ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerinde bu durum şu şekilde dile getirilmiştir: “Makarios’un ayrı belediye meclislerini ve tek taraflı olarak değişen 
Anayasa’yı kaldırma konusundaki ısrarı, bağımsızlıktan bu yana uyguladığı politika olarak gösterildi. Makarios, başından beri, Kıbrıslı Türklerin Anayasa 
uyarınca aşırı ayrıcalıklar kazanmalarına niyetli olmadığını belirtmişti. Makarios, kamu hizmeti, vergilendirme ve Kıbrıs Ordusu ile ilgili hükümlerin tam 
olarak uygulanmasına izin vermedi. Kıbrıs Rum yetkilileri, Anayasa Mahkemesi’nde bekleyen kamu görevlilerini vaat ettiği gibi geri çekmedi ve Kamu 
Hizmeti Komisyonu adil davranmadı. Kıbrıslı Türklerin hakları dış ilişkiler ve yürütme ile birlikte bir kenara bırakıldı. Kıbrıslı Türkler, Makarios’un belediye-
lerle ilgili maddesinde anlaşmaya varmazsa, Anayasa’nın ihlal edileceğine ikna olmuşlardı. …(Kısacası) Makarios ve diğer Kıbrıslı Rum yetkilileri, Anayasa 
hükümlerini yerine getirmek konusunda oldukça isteksizdiler”. Bkz. “Telegram from the Embassy in Cyprus to the Department of State-Nicosia, January 
16, 1963, 4 p.m.”, Foreign Relations of The United States, 1961–1963 Volume XVI, Eastern Europe; Cyprus; Greece; Turkey, Document, https://history.
state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/ch6, E.T. 12.05.2018.
386  Pierre Oberling, The Road to Bellapais: The Turkish Cypriot Exodus to Northern Cyprus, Columbia University Press, New York, 1982, s. 57.
387  İsmail Şahin ve Selma Parlakay Topbaş, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta Statükoyu Koruma Çabaları ve Makarios’un Ankara Ziyareti”, Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi (Issn: 1307-9581), Cilt 9, Sayı: 47, 2016, s. 787.
388  “Makarios Nihayet Türkiye’ye Gidiyor”, Bozkurt Gazetesi, 20 Kasım 1962, s. 1.
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kan Vekili Orhan Müderrisoğlu, Türk Cemaat Meclisi Asbaşkanı Şemsi Kazım, Bakanlar, Rum 
mebuslar, kordiplomatik personel, askerî ve mülkî erkân tarafından uğurlanmıştır.389 Ken-
disine refakat edenler ise, Dışişleri Bakanı Spyros Kyprianou, Kıbrıs’ın Ankara Büyükelçisi 
Mehmet Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Siyasî Dairesi Müdürü Patroclos Stavrou, Protokol 
Şefi George Pelaghias¸ Protokol Şef Muavini Hüseyin Musa ile Cumhurbaşkanlığı Yaveri 
Yzb. A. Poullitsas’ti.390 

Cumhurbaşkanlığı Arşivi (Ankara) belgelerinden anlaşılmaktadır ki, Kıbrıs Cumhurbaş-
kanı Makarios’un Ankara ziyareti, Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in özel davetiyle 
Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı özel uçakla yapılmıştır. Dört günlük ziyaret programının ay-
rıntıları şöyledir: 

Uçağın duruşunda, Cumhurbaşkanımızın refakatlerinde bulunan Kıbrıs Büyükelçisi 

uçağa binecek ve Ekselâns Kıbrıs Cumhurbaşkanını selâmlayarak maiyetleri arasında 

yer alacaktır. Misafir Cumhurbaşkanı uçaktan inişlerinde uçağın duruş yerinde buluna-

cak olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından karşılanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Başyaveri ve Protokol Genel Müdürü, Cumhurbaşkanımızın he-

men arkalarında ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ile Cumhurbaşkanlığı Yaver-

leri, Bakanlar Kurulu üyelerinin arkasında yer almış olacaklardır. Cumhurbaşkanımızın 

arkalarında bir hat üzerinde sırasıyla Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Millet Meclisi Baş-

kanı, Başbakan ile Bakanlar Kurulu Üyeleri, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava 

Kuvvetleri Komutanları, Genelkurmay İkinci Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekrete-

ri, Başbakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Türkiye’nin Lefkoş(a) Bü-

yükelçisi, Büyükelçi Faruk Berkol, Ankara Vali ve Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, 

Merkez Komutanı, Genelkurmay Başkanlığı Protokol Müdürü ve Misafir Cumhurbaşka-

nının mihmandarları yer alacaktır. (Ek Kroki: 1)

Misafir Devlet Başkanının topraklarımıza ayak basışı 21 pare top atımı ile selâmla-

nacaktır. Misafir Cumhurbaşkanı, uçaktan inişlerinde Protokol Genel Müdürü tarafından 

karşılanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza doğru ilerleyecekler ve Cumhurbaşkanımıza 

mülâki olduktan sonra maiyetleri erkânını kendilerine takdim edeceklerdir. Bundan 

sonra Misafir Cumhurbaşkanı karşılamaya gelen diğer zevatın yer almış olduğu mahal-

le teveccüh edecekler ve bu zevat kendilerine Cumhurbaşkanımız tarafından takdim 

olunacaklardır.

Takdim merasiminden sonra iki Devlet Başkanı, Millî Marşı dinlemek ve İhtiram 

Kıt’asını teftiş etmek üzere Kıt’a Sancağı’nın karşısına yerleştirilmiş olan plâtforma 

389  23 Kasım 1962 tarihli Bozkurt Gazetesi’nden aktaran Şahin ve Topbaş, s. 787-788.
390  “Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ekselâns Makarios’un Türkiye’yi Ziyaretleri Programı-22-26 Kasım 1962”, Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No: 
4/3-34, Fihrist No: 3276.
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doğru ilerleyeceklerdir. (Kıbrıs Cumhuriyeti’nin henüz bir Millî Marşı mevcut olmadığın-

dan merasimde yalnız istiklâl Marşı çalınacaktır.)

Askerî Bandonun Millî Marşı çalmasını müteakip Ekselans Makarios ile Sayın Cum-

hurbaşkanımız refakatlerinde Garnizon Komutanı, Protokol Genel Müdürü ve Başya-

verleri olduğu halde İhtiram Kıt’ası’nı teftiş buyuracaklardır. Devlet Ricalimizle Kıbrıslı 

şahsiyetler İstiklâl Marşı’nı bulundukları yerde dinledikten sonra teftiş başladığı sırada 

İhtiram Kıt’ası Bandosu’nun yanından geçerek Şeref Salonu’na gideceklerdir.

Plâtformda duruş ve İhtiram Kıt’ası’nı teftişte yürüyüş sırası ilişik krokide gösteril-

miştir. (Ek Kroki: 2) İhtiram Kıt’ası’nın teftişi bittikten sonra, Hava Alanı’nda ilişik kro-

kide (Ek Kroki: 3) gösterildiği şekilde yer almış olan aşağıdaki zevat, Protokol Genel 

Müdürü tarafından Misafir Cumhurbaşkanına takdim edileceklerdir:

Kordiplomatik Duayyeni

İngiltere Büyükelçisi

Yunanistan Büyükelçisi

Kıbrıs Büyükelçiliği Erkânı

Esenboğa Hava Alanında karşılama kıyafeti:

Siviller için: Koyu renk gündelik elbise

Askerler için: Günlük üniforma

Bu zevatın takdimini müteakip iki Devlet Başkanı Şeref Salonu’nu teşrif buyura-

caklar ve Salon’da evvelâ Cumhurbaşkanımız, bilâhare Kıbrıs Cumhurbaşkanı radyoda 

yayınlanacak olan kısa bir hitabede bulunacaklardır.

Bu müddet zarfında, karşılama töreninde hazır bulunan zevattan resmî korteje ka-

tılacak olanlar ilişik cetvel mucibince (Ek Kroki: 4) kendilerine ayrılan arabalara diğerle-

ri de meydanda bekleyecek olan otomobillerine binmiş olacaklardır. 

Bilcümle zevatın otomobillerine binmelerini müteakip kortej harekete hazır bir va-

ziyete gelince, Misafir Devlet Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımız da otomobillerine 

binecekler ve bu suretle teşekkül edecek olan kortej, Çubuk Yolu - Yıldırım – Beyazıt 

Meydanı - Çankırı Caddesi - Ulus Meydanı ve Atatürk Bulvarı’nı takiben Misafir Cum-

hurbaşkanının ikamet edecekleri Hariciye Köşkü’ne vasıl olacak ve orada nihayet bu-

lacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Ekselâns Makarios’tan Hariciye Köşkü’nde ayrılacaklar-

dır.



ULUSAL KAHRAMAN 
DEVLET ADAMI 

İSMET İNÖNÜ

161

NOT: Resmî kortej hareket etmeden Esenboğa Hava Alanı’nı hiçbir vasıta terk et-

meyecektir.

Saat 17.00 Misafir Cumhurbaşkanı Anıt-Kabir’i ziyaret edecekler ve Anıt’ın giri-

şinde Ankara Vali ve Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı ve Protokol Genel Müdürü 

tarafından karşılandıktan sonra Kabir’e bir çelenk koyacaklar ve Özel Defteri imzalaya-

caklardır.

Anıt-Kabir’de bir Kıt’a selâm resmini ifa edecektir.

Kıyafet: Jaketatay, Üniforma, Nişan 

Saat 18.00 Misafir Cumhurbaşkanı Hariciye Köşkü’nde Ankara’da akredite bulunan 

Yabancı Misyon Şeflerini kabul edeceklerdir.

Kıyafet: Jaketatay, Üniforma, Nişan 

Saat 20.30 Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bayan Gürsel, Misafir Cumhurbaşkanı şe-

refine Çankaya Köşkü’nde resmî bir akşam yemeği vereceklerdir.

Yemekte Devlet Başkanları nutuk söyl(e)yeceklerdir.

Kıyafet: Frak (Beyaz Yelek), Mess-Dress,

İstiklâl Madalyası, Nişan

23 Kasım 1962 Cuma

Saat 10.30 Devlet Başkanlarının iştirakiyle Çankaya Köşkünde toplantı.

Kıyafet: Koyu renk gündelik elbise Saat 13.00 Sayın Başbakan ve Bayan İnönü tara-

fından Misafir Cumhurbaşkanı şerefine Yeni Ordu Evi’nde verilecek öğle yemeği

Kıyafet: Koyu renk gündelik elbise, Günlük Üniforma

Saat 16.00 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Radyo-İzotop Laboratuvarını ziya-

ret

Saat 20.30 Kıbrıs Büyükelçisi tarafından Ankara Palas’(t)a tertiplenecek kabul res-

mi

Kıyafet: Frak (Beyaz Yelek), Mess-dress
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İstiklâl Madalyası, Nişan

24 Kasım 1962 Cumartesi

Saat 10.00 Hitit Müzesi’ni ziyaret

Saat 11.00 Çubuk Barajı’nda gezinti

Öğle yemeği serbest

Saat 16.00 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nü ziyaret

Saat 21.00 Dışişleri Bakanı Sayın Feridun Cemal Erkin tarafından Devlet Operası’n-

da tertiplenecek Özel Temsil

Kıyafet: Smokin, Mess-dress

25 Kasım 1962 Pazar

Saat 08.30 Otomobille Göreme’ye hareket

Saat 13.00 Göreme’ye varış

26 Kasım 1962 Pazartesi

Saat 08.30 Otomobille Göreme’den Ankara’ya hareket

Saat 13.00 Ankara’ya varış

Öğle yemeği serbest

Saat 15.30 Misafir Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Esenboğa 

Hava Alanı’na müteveccihen Hariciye Köşkü’nden ayrılacaklardır.

Saat 16.15 Esenboğa Hava Alanı’na varış, Misafir Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşka-

nımız Esenboğa Hava Alanı’nda, karşılama töreninde hazır bulunmuş olan ve ilişik kroki 

(Ek Kroki: 5) mucibince yer almış olan zevatı selamlayarak, İstiklâl Marşı’nı dinlemek 

üzere, İhtiram Kıt’ası’nın karşısındaki plâtforma doğru ilerleyeceklerdir.

İstiklâl Marşı’nın çalınmasını müteakip Misafir Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı-

mız refakatlerinde Garnizon Komutanı, Protokol Genel Müdürü ve Başyaverleri oldu-

ğu halde İhtiram Kıt’ası’nı teftiş buyuracaklar ve özel uçağa doğru ilerleyerek, uçağın 

önünde Devlet ricalimizle vedalaşacaklardır.
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Misafir Cumhurbaşkanı, memleketimizden ayrılışları sırasında 21 pare top atımı ile 

selâmlanacaklardır.

Kıyafet: Koyu renk gündelik elbise, Günlük üniforma

Saat 16.30 Misafir Cumhurbaşkanı ve maiyetlerini, Lefkoş(a)’y(a) götürecek olan 

özel uçak hareket edecektir”.391

Mevcut programın mihmandarları ise Büyükelçi Faruk Berkol ile Başkâtip Turgut Tülü-
men’dir.

Aslında Kıbrıs siyasî çevreleri ve kamuoyu, Makarios’un Türkiye ziyaretine büyük bir 
ilgi göstermişlerdir. 22 Kasım 1962 tarihli Bozkurt gazetesinin aktardığına göre Makarios, 
Anadolu Ajansı ve Türkiye radyolarına verdiği demeçte ziyaretinin sebebi olarak şunla-
rı söylemiştir: “Bu ziyaretin, iki memleket arasında mevcut dostane münasebetleri takviye 
edeceğine şüphe yoktur. Şahsi temasların, memleketlerimiz arasındaki iyi münasebetler ve 
işbirliğine yardım edeceğine kaniyim. …Bu vesile ile memleketlerimiz arasındaki müşterek 
mevzularda görüşmelerde bulunacağımız tabiidir”.392 Ankara Radyosu da, dost ve kardeş 
Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios’un, Ankara’nın misafiri olarak geleceğini ve 
bu ziyaretin iki dost ve kardeş millet arasındaki mevcut sevgi ve kardeşlik hislerini kuvvet-
lendireceğini, aynı zamanda iki memleket arasındaki samimi dostluğun gelişmesine büyük 
etkisi olacağını ifade etmiştir.393 Oysa İnönü Hükümeti’nin niyeti, Makarios’un anayasayı 
değiştirme çabalarından vazgeçirip Enosis politikalarına son vermektir. 

Cumhurbaşkanı Makarios, Ankara ziyareti öncesi verdiği demecinde şöyle diyordu: 

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Gürsel’in, bana, yeni Türkiye’yi ve bilhassa Ankara’yı 

görme fırsatını kazandıracak olan nazik davetlerine müteşekkirim. (…) Reisicumhur 

Sayın Gürsel’e karşı büyük hürmet besliyorum. Kendileri ile buluşup şahsen tanışmayı 

sabırsızlıkla beklemekteyim. Bu ziyaretimin bana, aynı zamanda Başvekil Sayın İsmet 

İnönü ve Hükümetin diğer muhterem erkânı ile şahsen tanışma fırsatı verileceğinden 

de son derece memnunum. (…) Şimdiden Kıbrıs halkı ve şahsım adına, Türk halkı ve 

Hükümetine iyi niyet ve dostluk duygularımı, aynı zamanda Türkiye’nin devamlı surette 

terakki ve refahı yolundaki temennilerimi belirtmek isterim394.

Uçaktan inen Makarios için resmi karşılama törenine geçilmiş, her iki Cumhurbaşkanı 
hazırlanan platform üzerine çıkarak bando eşliğinde İstiklâl Marşı’nı dinlemiştir. O sırada 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin milli marşı olmadığından, törende Kıbrıs Cumhuriyeti’nin milli marşı 

391 Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No: 4/3-34, Fihrist No: 3276.
392  Şahin ve Topbaş, s. 788.
393  Şahin ve Topbaş, s. 788.
394  Şahin ve Topbaş, s. 789.
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çalınmamıştır.395 Gürsel karşılamada yaptığı konuşmada şunları söylemiştir:

Sayın Başkan, memleketimiz topraklarına ayak bastığınız şu anda sizi selamlamak-

la bahtiyarım. Dostluk hisleriyle bağlı bulunduğumuz genç Kıbrıs Devleti’nin siz müm-

taz Cumhurbaşkanının memleketimizi ziyaretinden büyük memnunluk duymaktayız. 

Ziyaretinizin memleketlerimiz arasında mevcut bağlardan mülhem işbirliğinin daha 

çok gelişmesine yardım edeceğine inanıyoruz. İdareniz altında, Kıbrıslıların, kardeşlik 

bağları içinde her gün daha yüksek bir refah ve saadet seviyesine ulaşmak yolunda sarf 

ettikleri gayretleri yakın bir ilgi ve samimi başarı dilekleri ile izlemekteyiz. Ziyaretiniz-

den duyduğumuz memnuniyeti tekrar ederken, memleketimize hoş geldiniz derim.396

Makarios cevaben,

Sayın Cumhurbaşkanı, memleketinizi ziyaret etmem hususunda nazik davetiniz 

beni son derece memnun etmiştir. Bana bu ziyaret fırsatını vermiş olmanızı ve nazik 

hoşamedî sözlerinizi minnetle karşıladığımı ifade etmek isterim. Türkiye halkı ve Türk 

Hükümet erkânı ile, bilhassa, Türk Milleti’nin kaderinin şekillenmesinde önemli rol oy-

namış olan Ekselansları gibi büyük ve muhterem bir şahsiyetle tanışmağı kalpten arzu 

ediyorum. Bu şahsî temasların büyük kıymet ifade ettiklerine ve memleketlerimiz ara-

sındaki karşılıklı anlayış, dostluk ve işbirliği ruhunun gelişmesine büyük hizmeti doku-

nacağına inanıyorum. Bu itibarla, bugün Türkiye’de bulunmaktan dolayı çok bahtiyar ve 

bunu mümkün kılan Zatı Devletlerine minnettarım; zira bu ziyaretin memleketlerimiz 

arasında mevcut olan dostane münasebetlerin daha da kuvvetlenmesine yardım ede-

ceğine kaniyim. Şahsım ve Kıbrıs halkı adına Zatı Devletlerine ve Türk Milleti’ne sıcak 

refah ve terakki temennilerimi sunarım

karşılığını vermiştir.397

Ankara’ya ilk resmi ziyaretini yapan Makarios, aynı gün Anıtkabir’i ziyaret ederek Anıt-
kabir Özel Defteri’ne “Kıbrıslı Makarios” olarak not düşmüştür.398 Kendisine tahsis edilen 
Hariciye Köşkü’nde konuklarını kabul etmiş ve akşamı da Cemal Gürsel’in kendisinin şerefi-
ne tertiplediği resmi yemeğe iştirak etmiştir.

Resmi yemeğe geçildikten sonra Cemal Gürsel, Makarios ve heyetine seslenerek,

Sayın Başkan, Türkiye’nin yakın güney komşusu, dostu ve müttefiki Kıbrıs Cumhu-

riyeti’nin Başkanını Türkiye’de tekrar selamlamaktan büyük bir memnunluk duymak-

tayız. Yakın geçmişte Kıbrıs’ta hepimize derin üzüntü veren olaylar bugün artık geride 

kalmıştır. Genç Kıbrıs Cumhuriyeti’ni parlak bir istikbalin beklediğine inanıyoruz. Bu ve-
395  Babaoğlu, s. 315.
396  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No: 4/3-34, Fihrist No: 3278.
397  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No: 4/3-34, Fihrist No: 3278-2. 
398  Şahin ve Topbaş, s. 789.
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sile ile bir kere daha belirtmek isterim ki, Kıbrıslıların, genç Cumhuriyetin hücceti olan 

Anlaşmalar çerçevesi ve barış içinde, refah ve saadet yolunda ilerlemeleri Türkiye’nin 

en samimi dileğidir. Kıbrıs’taki Türk ve Rum cemaatlerinin karşılıklı anlayış ve saygıya 

dayanan verimli bir işbirliği sayesinde bu sonucu gerçekleştireceklerine eminim. Kıb-

rıs’ın Türk milletinin kalbinde hususi bir yeri vardır. Bu itibarla Türk milleti Kıbrıslılara 

karşı en iyi ve en temiz hisleri beslemektedir. Memleketlerimiz arasındaki münasebetle-

rin de aynı hislerden mülhem olarak, her alanda iki tarafın yararına gelişmesini samimi-

yetle arzulamaktayız. Bu maksatla Türkiye Hükümeti kendi payına düşeni memnunlukla 

yapmağa devam edecektir. Bay Başkan, Türkiye’ye hoş geldiniz der ve kadehimi sizin, 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıslıların refah ve saadeti için kaldırırım399 

diyerek orada bulunanları selamlamıştır. Cumhurbaşkanı Makarios cevaben şöyle de-
mişti:

Sayın Cumhurbaşkanı, bana gösterilen samimi misafirperverlikten, memleketim ve 

bana karşı olan samimi duygularınızı aksettiren nazik sözlerinizden dolayı size candan 

teşekkür ederim. Ayni dostluk hislerinden ilham aldığımıza dair sizi temin etmek iste-

rim. Son zamanlarda Kıbrıs’ta Rum ve Türkler arasında vuku bulan ve gerek memleke-

tinizde, gerekse, Yunanistan’da bedbaht neticeler husule getiren müessif hadiselerin 

şimdi maziye karışmış olması beni mes’ut etmektedir. Kıbrıs halkı, Rum ve Türkler, şim-

di ahenk içinde birlikte yaşamakta ve memleketlerinin kalkınması için çalışmaktadırlar. 

Yabancı idaresinden hürriyete kavuşturulan memleketleri, istikbalden gayet ümitli ola-

rak terakki yolunda sebatla ilerlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, memleketim şimdi 

hür bir devlet sıfatı ile Türkiye’ye yakın bir dost olarak bakmayı ve bu dostluğun iyi niyet 

ve karşılıklı saygı ruhu içinde devamlı surette kuvvetlenmesini arzulamaktadır. Kıbrıs ile 

Türkiye ayni coğrafi bölgede bulunmaktadırlar. İki memleket arasındaki yakın dostluk 

münasebetleri ve işbirliği, hiç şüphesiz, dünyanın bu hassas bölgesinde bir istikrar fak-

törü teşkil etmektedir. Bu faktör, uluslararası anlayış ve dünya barışı davasında büyük 

hizmette bulunabilir. Sayın Cumhurbaşkanı, size bir kere daha teşekkür eder kadehimi, 

size şahsî sağlık ve saadet, Türkiye halkına refah temennisiyle kaldırırım.400 

23 Kasım 1962 Cuma günü saat 13.00’te, Başbakan İsmet İnönü ve eşi tarafından Cum-
hurbaşkanı Makarios şerefine Yeni Ordu Evi’nde geniş katılımlı bir öğle yemeği verilmiş-
tir.401 Makarios’a ziyareti sırasında refakat eden ve görüşmelerde yer alan Tülümen, resmi 
görüşmeler boyunca Makarios’un anayasadan şikâyet ettiğini ve Türklerin anayasayı suiis-
timal ettiğinden hareketle tadil edilmesi gerektiğini dile getirmiş ve bu konuda Türkiye’den 
yardım ve anlayış beklediğini belirtmiştir.402 Makarios’un bu teklifini Başbakan İnönü tar-

399  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No: 4/3-34, Fihrist No: 3279.
400  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No: 4/3-34, Fihrist No: 3279-5.
401  Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Tarih: 23.11.1962, Fon No: 30.1.00.26.151.2.
402  Turgut Tülümen, Hayat Boyu Kıbrıs-Hatıra, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1998, s. 51.
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tışmaya mahal vermeyecek bir şekilde reddetmiş403 ve “…bu anayasa üzerinde bizim ahdi 
haklarımız olduğu gibi, bizim rızamız olmadan hiçbir inhiraf yapılamaz ve böyle bir teşebbüs 
Kıbrıs davasını 1959 Anlaşmalarından önceki devre ve onun karanlık günlerine derhal geri 
götürür”404 demiştir. Bu cevabın yanında İnönü, Türk ve Yunan dostluğunun çok zor bir 
dönemeçten geçirilerek oluşturulduğunu ve bu nedenle olabildiğince savaştan kaçınmanın 
yollarını aramanın gerektiğini vurgulamış; buna karşın Makarios, başını sallamakla yetin-
miştir.405 Devamında İnönü, bir taraftan Makarios’a Atatürk-Venizelos dostluğundan baş-
layan bir tarih anlatımına girerken; diğer yandan da onu, geçmişte yapılan hataları tekrar 
etmemesi için ikaz etmeye çalışmıştır. Gerek İnönü, gerekse Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin’in Ada Türklerinin bir anayasa değişikliğini kabul etmeyeceklerini belirtmesi üzeri-
ne406 Makarios, Kıbrıs Türk liderleriyle konuşacağını ve bazılarından özür dileyebileceğine 
dair söz vermiştir.407 

Makarios’un Ankara ziyareti sırasında planlanmış geziler, protesto gösterileri netice-
sinde iptal edilmişse de, daha sonra çıkılan Göreme gezisi ile rahatlayan Kıbrıs heyeti, Türk 
Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir uçakla 26 Kasım 1962 tarihinde Kıbrıs’a dönmüştür. Heyet, 
Esenboğa Havaalanı’nda Cemal Gürsel ve İsmet İnönü tarafından uğurlanmıştır. Bu ziya-
retin temel mesajı, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının, Makarios ve Rum liderliğinin anayasayı 
tadil etme girişimini, asla kabul etmeyip onaylamayacağının ortaya çıkmış olmasıdır. Ma-
karios’un bu mesajı almadığı, daha sonra yaşanacak gelişmelerden anlaşılacaktır. Türklerin 
ayrı belediyeleri olması gerektiğine dair anayasal hükmünü uygulanamaz bulan Makarios 
harekete geçince, 3 Ocak 1963 tarihinde İnönü Hükümeti, Türk belediyelerinin lağvedilme-
lerini protesto ederek, Cumhurbaşkanı Makarios’a sert bir nota vermiştir.

TBMM, 9-14 Ocak 1963 tarihleri arasında Kıbrıs’taki gelişmeleri görüşmüş ve anaya-
sanın Kıbrıslı Türkler aleyhine tadil edilmesine izin verilmeyeceği bir kez daha vurgulan-
mıştı.408 ABD, Kıbrıs’taki uyuşmazlığın çatışmaya dönüşebileceğini, Kıbrıs’taki güçlenen 
komünistlerin Yunan ve Türk hükümetlerini tehlikeye atıp NATO’yu ciddi biçimde zayıfla-
tacağından, Türk ve Yunan tarafından gelebilecek her türlü teklifin kibarca reddedilmesi 
gerektiğine karar vermişlerdir.409 ABD yetkililerinin, “eğer (Ada’daki) toplumlardan herhan-
gi birine daha çok destek verirsek, hem bize olan güveni, hem de iki taraf arasında meyda-
na gelen anlaşmazlıkları arttıracağına hiç şüphemiz yoktur. Çözüm çabaları olarak iki taraf 
arasında geçici müzakereler düzenlemeli ve anlaşmazlıkları gidermek için bu müzakerelere 

403  Toker, 1991, s. 187.
404  “Başbakan İnönü’nün Meclis’teki Konuşması”, Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/6-3, Fihrist No. 6654-6, Tarih: 05.05.1964.
405  Tülümen, s. 52-53.
406  Salahi R. Sonyel, Cyprus The Destruction of a Republic, British Documents 1960-65, The Eothen Press, Cambridge, 1997, s. 30; Babaoğlu, s. 318.
407  Bununla ilgili bilgi Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı bir hazırlık toplantısında, “Makarios’un Kasım ayında 
Türkiye’ye yaptığı ziyarette, döndüğü zaman Kıbrıs Türk liderleriyle uzun uzun konuşacağını ve hatta bazılarından özür dileceğine dair sözler vermişti. 
Ama görüyoruz ki, Kıbrıs’ta bir güven ruhu yaratma niyetinde değil, onun üzerinde geliştirdiği karışıklığı yaratıp devam ettirme niyetinde” demiştir. Bkz. 
“Secretary’s Delegation to The Eighteenth Session of The United Nations General Assembly”, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-
63v16/ch6, E.T. 12.05.2018.
408  Alasya, 1987, s. 29.
409  “Telegram from the Department of State to the Embassy in Cyprus - Washington, January 9, 1963, 8:19 p.m.”, Foreign Relations of The United 
States, 1961–1963 Volume XVI, Eastern Europe; Cyprus; Greece; Turkey, Document, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/ch6, 
E.T. 12.05.2018.
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odaklanılmalıdır. (Aksi takdirde) Kıbrıslı Rum ve Türklerin bize olan güvenleri uzun vadede 
(sağlanamaz)”410 şeklindeki görüşlerinin, sorunun ötelenmesi ve çatışmanın önlenmesine 
yönelik olduğu değerlendirilmektedir.

Bütün bunlara rağmen Makarios, 30 Kasım 1963 tarihinde, Türklerin meşru anlaşma-
larla kazandığı haklarının yazıya döküldüğü anayasanın, 13 maddesinin tadil edilmesini, 
Türk ve Rum taraflarına teklif etmişti.411 Cumhurbaşkanı Makarios’un aynı bağlamda Türk 
Hükümeti’ne verdiği muhtırayı İnönü Hükümeti, 6 Aralık 1963 tarihinde sert bir cevap ve-
rerek reddetmiştir. Makarios, “… muhtıranın iç meselelere taallûk ettiği, diğer hükümetlere 
sırf malûmaten sunulmuş olduğu ve cevabı müstelzim bulunmadığı…”412 iddiasıyla Türkiye 
Büyükelçisince 16 Aralık’ta verilen cevabi belgenin şekil ve esas bakımından kabul edile-
meyeceğini ileri sürerek, “…imzasız ve mühürsüz kısa bir yazı ile…”reddetmiştir.413  Bunun 
üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı “… Anayasa’yı ve Antlaşmaları tahribe matuf faaliyetleri açık 
veya sinsi hangi yollarla yürütülmek istenirse istensin, Kıbrıslı Rum idareciler bu hukuk dışı 
davranışlarının sorumluluklarından kendilerini kurtarama(yacağını) [ve] …ahitlerin değiştiri-
lerek Kıbrıs Türklerinin ve onların hak ve menfaatlerinin bekasını Rum cemaatinin takdir ve 
lütfuna bırakama(yacağını)…”414 açık bir şekilde bildirmek durumunda kalmıştır.

Makarios’un tadil etmek istediği özellikle “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” sıfatı ile Dr. Fazıl 
Küçük’ün veto hakkının kaldırılması, Türklerin memur sınıfından % 30 kontenjan hakkının 
ve beş büyük şehirde tek belediyenin kurulmasını istemiştir. Kısacası 13 maddelik tadil tek-
lifi ile Kıbrıs Türk halkına tanınmış bütün haklar, veto dahil ellerinden alınacak, Garanti ve 
İttifak Antlaşmaları feshedilecek ve Türk halkı eşit statülü, kurucu ortak durumundan, basit 
bir azınlık statüsüne düşürülecekti.415 Garantör devletlerden biri olan Türkiye’nin, 6 Aralık 
1963 tarihli notasıyla reddettiği 13 maddelik tadil teklifine416, Yunanistan’ın Başbakanı ve Dı-
şişleri Bakanı Sofoklis Venizelos, “bizim iç meselemiz olmadığı için alâkadar değiliz” diyerek 
duyarsız gibi görünmüştü.

Kıbrıs Rum liderliği, anayasanın tadili ile yapamayacağı değişikliği, şiddete başvurarak 
yapmaya çalışmış: 21 Aralık 1963 gecesi EOKA saldırıları başlamıştır. Bu saldırılar sonu-
cunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal düzeni bozulmuş, yürütme erki işlevsel özelliğini 
kaybetmiş ve imkânsız olmasa bile genel olarak iyileşmesi zor derin yaralar almıştı.417 Buna 
rağmen Birleşmiş Milletler 1964’te, siyasal bir karar alarak, Rum idaresini “Kıbrıs Hükûme-

410  “Telegram from the Department of State to the Embassy in Cyprus - Washington, January 9, 1963, 8:19 p.m.”, https://history.state.gov/historical-
documents/frus1961-63v16/ch6, E.T. 12.05.2018.
411  Alasya, 1987, s. 29; Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasî Tarih 1914 – 1980, 6. Baskı, Ankara, 1989, s. 785-786; Serter, 1983, s. 2080-2081.
412  “Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Tarafından Açıklanmıştır”, Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/5-9, Fihrist No. 5472, Tarih: 
16.12.1963.
413  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/5-9, Fihrist No. 5472, Tarih: 16.12.1963.
414  “Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Tarafından Açıklanmıştır”, Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/5-9, Fihrist No. 5472, Tarih: 
16.12.1963.
415  Alasya, 1987, s. 29-30; Serter, 1983, s. 2080-2082.
416  Serter, 1983, s. 2081; Alasya, 1987, s. 30.
417  “Telegram from the Embassy in Cyprus to the Department of State-Nicosia, December 31, 1963, 5 p.m.”, Foreign Relations of The United States, 
1961–1963 Volume XVI, Eastern Europe; Cyprus; Greece; Turkey, Document, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/ch6, E.T. 
15.05.2018.
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ti”418 olarak tanımıştır. Böylelikle 1960’ta kurulan Ortaklık Cumhuriyeti, 1964’te müstakil bir 
Rum cumhuriyetine dönüşmüştür. Rum Yönetiminin, 4 Mart 1964 tarihli BM Güvenlik Kon-
seyi kararına istinaden, “tüm Kıbrıs’ın” meşru hükûmeti olduğu tescillenmiştir.419 Hâlbuki 
sonraki süreçte yaşanan gelişmelerle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal düzeni ve varlık se-
bebi büyük ölçüde değişmiştir.420

3.3. Kıbrıs’ta Toplumsal Çatışmalar (1963-1964)

1960 rejiminden istediğini bulmayan Rum liderliği, kendine bağlı milis güçleri silahlan-
dırmaya çalışmıştır. Rum liderliğinin ilkin, Atina’ya başvurarak silah almak istediği, ancak 
Yunan Dışişleri Bakanı Averof’un, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Polikarpos Yorgacis’e, 
“Türkleri öldüresiniz diye size silah veremem”421 dediği bilinmektedir. Anlaşılan o ki, Yu-
nanistan da tıpkı Türkiye gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşaması için mücadele etmektedir. 
Kıbrıs Rum liderliğini kontrol altında tutmak sanıldığı kolay bir iş değildir. Başpiskopos Ma-
karios ve çalışma arkadaşlarının, Kıbrıs anlaşmalarının ortaya çıkardığı statüyü yıkma konu-
sunda kararlı oldukları, yaptıkları açıklamalar ve yaptırdıkları eylemler ile ortaya çıkmıştır.

Bunu gören Yunan Dışişleri Bakanı Averof, 19 Nisan 1963’te Makarios’a bir mektup gön-
dererek “… hâlihazırda Türk-Yunan ilişkilerinin Kıbrıs yüzünden büyük yaralar alıp ‘zehirlen-
diğini’ ifade ettikten sonra, Yunanistan’ın Makarios’un tek yanlı olarak Kıbrıs anlaşmalarını 
veya anayasayı değiştirmesine karşı…”422 olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Averof, 
eğer anayasanın bazı bölümleri değiştirilecekse, bunun ancak iki tarafın hemfikir ve dost 
olmasıyla mümkün olacağını, bu yüzden de Türk-Yunan dostluğunun korunması gerektiğini 
vurgulamıştır. Tek taraflı bir girişimin hem Kıbrıs’a, hem de genel olarak Helenizm’e zarar 
vereceğini belirten Averof, böyle bir girişim “İstanbul’da yaşayan Rumların da varlığını teh-
likeye atar” demiştir.423 Başpiskopos Makarios cevabî mektubunda “İstanbul Rumları için 
endişe etmeye gerek olmadığını”, zira onların “yitik vaka” olduğunu ileri sürmüştür.424

Makarios’un, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan en az Denktaş kadar hoşnutsuz 
olduğu ve Enosis’i gerçekleştirmek için çareler aradığı bilinmektedir. Denktaş’a göre, bu 
Taksim için bulunmaz bir fırsattır. Ada’da yaşanan gelişmelerden tedirgin olan İnönü baş-
kanlığındaki koalisyon hükümeti ise, hazırlıklı olma ihtiyacı hissetmiş ve 1962 yılı sonunda 
TMT’nin başına Kenan Çoygun’u atamıştır. Anlaşılan o ki, Ada’da karşılıklı antagonizmlerin 
hüküm sürdüğü bir ortamda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşaması mümkün değildir. Nitekim 
1963 Aralık’ında silahlar yeniden patlamış ve Ada bir kez daha ateşe gömülmüştür.425

418  Yılmaz Altuğ “Kıbrıs Konusunda Rauf Denktaş’ın Dedikleri”, Türkiye, 21 Haziran 1997, No: 65521, s. 7.
419  Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 11. Baskı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 11.
420  Metin Tamkoç, The Turkish Cypriots State, Nicosia, 1988, s. 114-117; Zaim M. Necatigil, The Cyprus Question and The Turkish Position in International 
Law, Revised 2. Edition, Biddles Ltd Guildford and King’s Lynn, Oxford University Press, London, 1998, s. 69.
421  Niyazi Kızılyürek, “Kıbrıs Sorununun Unutulan Kurbanları (1)”, Yenidüzen, 2 Kasım 2014, http://www.yeniduzen.com/Yazarlar/niyazi-kizilyurek/
kibris-sorununun-unutulan-kurbanlari-1/5049, E.T. 01.02.2018.
422  Kızılyürek, http://www.yeniduzen.com/Yazarlar/niyazi-kizilyurek/kibris-sorununun-unutulan-kurbanlari-1/5049, E.T. 01.02.2018.
423  Kızılyürek, http://www.yeniduzen.com/Yazarlar/niyazi-kizilyurek/kibris-sorununun-unutulan-kurbanlari-1/5049, E.T. 01.02.2018.
424  Kızılyürek, http://www.yeniduzen.com/Yazarlar/niyazi-kizilyurek/kibris-sorununun-unutulan-kurbanlari-1/5049, E.T. 01.02.2018.
425  Niyazi Kızılyürek, “Bir Adayı Bölmeye Adanmış Bir Ömür”, İzmir.net, 18 Ocak 2012, http://www.izmirizmir.net/niyazi-kizilyurek-bir-adayi-bolme-
ye-adanmis-bir-omur-y2181.html, 11.02.2018.



ULUSAL KAHRAMAN 
DEVLET ADAMI 

İSMET İNÖNÜ

169

1963 yılı sonunda başlayıp 1964 Ağustos’una kadar devam eden ve Kıbrıslı Türklerin 
ağır kayıplar verdiği etnik çatışmaların bedelini hem Kıbrıslı Türkler, hem de Türkiye’deki 
Rumlar ödemişlerdir. Buna göre Kıbrıslı Türklerin her dördünden birisi evinden-yurdundan 
olurken, binlerce Türkiyeli Rum Türkiye’den ayrılmak zorunda kalmıştır.426

Ayrılıkçı Rumlar, Türklerin eşit ortak olarak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yürütmek 
yerine, onları ortadan kaldırarak tüm Kıbrıs’a egemen olmak için çeşitli planlar yapmaya 
başlamışlardır.427 Bu çerçevede anayasayı değiştiremeyen Rum liderliği, Akritas Planı çerçe-
vesinde eğittikleri silahlı güçleri devreye sokarak Türklere saldırıda bulunmuşlardır. Tarihe 
“Kanlı Noel” olarak geçen bu saldırılar, 1963 Aralık ayında başlamıştır. Lefkoşa’nın Tahtakale 
semtinde, evlerine gitmekten olan bir grup Türk’ün otomobillerine, 20 Aralık gecesi açılan 
ateş sonucunda Zeki Halil ve Cemaliye Emirali adlı iki Türk şehit olmuş, bazı Türkler de açı-
lan yaralanmıştır. 21 Aralık günü, bu saldırıyı kınamak için Lefkoşa Türk Lisesi bahçesinde 
toplanan Türk öğrenciler, EOKA’cılarca kurşunlanmışlardır. Aynı gün Lefkoşa’daki Atatürk 
büstüne de saldırıda bulunmuşlardır. Bir gün sonra ise, Türkiye Büyükelçilik binası ile Denk-
taş’ın çalışma ofisine ateş açılmıştır. 

Aslında Kanlı Noel saldırılarının hedefi Lefkoşa’dır. Zira Rumlar, merkeze hakim olmakla 
bütün Kıbrıs’a hakim olacaklarını düşünmüşlerdir. Bu bağlamda kendilerine en büyük engel 
olarak, Lefkoşa’ya bağlı Küçük Kaymaklı kasabasını görmüşlerdir. 1960 tarihli nüfus sayı-
mına göre kasabada 5.126 Türk, 1.133 Rum yaşamaktadır. Önemli bir Türk yerleşim merkezi 
olan kasaba çevresinde TMT mensupları, 19 Aralık’tan itibaren olası bir Rum saldırısına karşı 
savunma tertibatı yapmaya başlamışlardır. Kıbrıs Rum liderliği, Ankara’nın yaşadığı hükü-
met sıkıntısını fırsat bilerek, saldırılarını daha da yoğunlaştırmıştır.

Küçük Kaymaklı’daki Rum saldırıları, 22 Aralık günü başlamıştır. Rum saldırganların 
başında, EOKA’dan Nikos Sampson bulunmaktadır. Rum çeteciler kadın-erkek, genç-ihti-
yar demeden Türklere vahşice saldırırken; Türkler, Küçük Kaymaklı’da bulunan Rum aileleri 
koruma altında Büyük Kaymaklı’ya göndermişlerdir. Geride kalan 550 kadar yaşlı kadın 
ve çocuktan oluşan Türk topluluğu, Rum çetecilerce esir muamelesine tabi tutulmuşlardır. 

Rum silahlı güçleri 24 Aralık’ta Lefkoşa ve diğer Türk bölgelerine saldırıya devam 
etmişlerdir. 24 Aralık günü Kumsal bölgesine saldıran Rumlar, Kıbrıs’taki Türk Alayı’nda 
doktor olarak görev yapmakta olan Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ile üç çocuğunu vahşice kat-
letmişlerdir.428 Saldırılar sonucunda 18.667 Kıbrıs Türk’ü, yaşadığı 86 köyü429 terk etmek 
426  Kızılyürek, http://www.yeniduzen.com/Yazarlar/niyazi-kizilyurek/kibris-sorununun-unutulan-kurbanlari-1/5049, E.T. 01.02.2018.
427  H.D. Lurcell, Cyprus, London, 1969, s. 56.
428  Bu konuyla ilgili olarak ilginç bir arşiv belgesi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, İngiltere Büyükelçisi Sir Denis Allen’i kabul ettiği 
sırada “Bir Türk doktor subayının eşi ve çocuklarının yüzleri duvara döndürülerek üzerlerine ateş edilip öldürülmeleri için bir sebep bulunması mümkün 
değildir” demesi, küvette bulunan resimlerin durumuna farklı bir bakış açısı getirmektedir. Bkz. Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/5-11, 
Fihrist No. 5507-8, Tarih: 27.12.1963. Bir başka belgede ise İnönü “Yalnız kadın ve çocuk bulunan yerlere girdikleri vakit, en aşağı seviyede insanların 
yapabileceği cüretle, bu kadın ve çocukların vücutlarını makineli tüfek ateşiyle delik deşik etmişledir” demektedir. Bkz. Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel 
Arşivi, Yer No. 4/6-3, Fihrist No. 6654-6, Tarih: 05.05.1964.
429  “Ekselans Bay N. S. Hruşçov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Başkanlar Kurulu Başkanı’na Gönderilen Yazı”, Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel 
Arşivi, Yer No. 4/5-10, Fihrist No. 5486, Tarih: Nisan 1964.



170

zorunda kalmıştır. Yunan Kralı I. Paul, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’e gönderdiği cevabî 
mektubunda “… Kıbrıslı müsellâh Türk gruplarının, asayişi temine memur kuvvetleri tahrik 
ettiklerini ve bu suretle son günlerin trajik hadiselerini yarattıklarını açıkça ortaya koymak-
tadır. Diğer taraftan, her iki tarafın çok sayıda kurban vermesi, bizatihi son derece şayanı 
teessüf olmakla beraber, taraflardan birinin veya diğerinin hareket tarzının ‘genocide’ ola-
rak tavsif edilmesini muhik kılmaz”430 diyerek Kıbrıslı Türkleri suçlamış, silahlandıklarını ve 
ayaklanarak nizamı kuvvetleri tahrik ettiklerinden söz etmektedir.431 

Kanlı Noel saldırılarının başlamasından itibaren, Rumların Türklere yönelik katliam gi-
rişimleri bütün Kıbrıs’a yayılarak beş gün, beş gece sürmüştür. Yirmi dört saatte Ada’dan 
bütün Türkleri atacağına inanan ve planlarını buna göre yapan EOKA çetecileri, saldırılarını 
şiddetlendirerek sürdürürken, bütün cephelerde TMT mensuplarının mühimmatı tükenmek 
üzeredir. Rumlar ise Türk mahallelerine saldırırken Lefkoşa düşmek üzeredir. Bu şartlar al-
tında Bayraktar Kenan Çoygun Türkiye’ye son bir mesaj göndererek, “Her taraftan sarıldık. 
Eğer yardım gelmezse, bunun haklı bir nedeni olduğunu düşüneceğiz; Vatan sağ olsun” de-
diği bir sırada Türkiye’den mesaj gelmiş ve “Milletçe sizlerle beraberiz. Jetlerimiz yoldadır” 
denmiştir. Türk savaş uçakları, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra, Kanlı Noel saldırıları an 
itibarıyla son bulmuştur.432

25 Aralık 1963 günü, Kıbrıs üzerinde alçaktan uçan Türk jetleri, Rumları etkili bie şekilde 
uyarmıştı. Başbakan İnönü, TBMM’de yaptığı konuşmada “Bugün Türk uçakları, Kıbrıs’taki 
mücadele meydanlarına gitmişler, görünmüşler ve ilk ihtarı yapmışlardır. Biz her meselede, 
iç hayatımızda olduğu gibi dış münasebetlerde de kanun nizamına bağlı olan bir devlet ve 
milletiz. Kanun nizamı haricinde bir muamele ve tecavüz yapmak isteyenlere karşı kuvvetle-
rimiz, irademiz sarsılmaz bir surette tesir gösterecektir” demiştir.433

Kıbrıs’ta bozulan barışı yeniden kurabilmek için, üç garantör devlet arasında varılan 
uzlaşma gereği, Ada’da İngiliz kökenli bir tümgeneralin komutasında üçlü bir karma kuvvet 
kurulmuştur. 27 Aralık 1963 tarihinde belirlenen Yeşil Hat ile Kıbrıs’taki taraflar arasında 
sınır niteliği kazanan bir hat çizilmiştir. Sadece Ada’nın başkenti Lefkoşa’da çizilen ateşkes 
hattının, her iki kesiminde de İngilizlerin kontrolünde bir tarafsız bölge olması kararlaştı-
rılmıştır. 

28 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs’tan, aralarında iki kadın ve üç çocuğun da bulunduğu 
23 yaralı Türk uçakla Ankara’ya getirilmiş ve İnönü yaralıları hastanede ziyaret etmiştir. 
Kıbrıs’ta buhran bütün şiddetiyle sürerken, gazetecilerin “çizmenizi ne zaman giyeceksi-
430  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/5-11, a.g.b.
431  Suçlayıcı bu tavır 1 Ekim 1963 tarihinde de vuku bulmuştur. Buna göre Makarios’un Kıbrıs’taki bazı Türk liderlerinin kendi menfaatleri doğrultu-
sunda ayrıcalıklarını kötüye kullandığını hatırlattığı bir sırada Dışişleri Bakanı Erkin, “… Türk liderlerin Kıbrıs’ı iki toplumlu bir devlet olarak yaşatmak için 
elinden geleni yaptıklarına … (ve)… Makarios’un bu konuda ayrıntı vermesi halinde, kendi ayrıcalıklarını kötüye kullanan Kıbrıslı Türklerin üzerinde etki 
yaratmaktan da mutluluk duyacaklarına dair güvence verdiğini…” ifade etmiştir. Bkz. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/ch6, 
E.T. 12.05.2018.
432  Cüneyt Öztürk, “Kod Adı Bozkurt-3 Eğitim Kampları”, http://cuneytozturk.blogcu.com/kod-adi-bozkurt-3/7778108, E.T. 11.03.2018.
433  İsmet İnönü’nün TBMM’de Konuşmaları, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 58, Cilt 3 (1961-1973), Ankara, 1993, s. 140.
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niz?” sorusuna karşılık İnönü’nün, “çizmem yok, aklım var!” demesi434, Kıbrıs politikasını 
sürdürürken duygusal olmaktan ziyade akılcı davranılacağının işaretlerini vermektedir. O 
günlerde, ana muhalefet lideri ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Ürgüplü, hükümetin 
Ada’ya müdahale etmemesini çekingenlik ve cesareti yoksunu olarak değerlendirmiş ve bu 
durumun Türk ulusunun maneviyatını ve inancını kırdığından bahsetmiştir.435 Buna mukabil 
İnönü, hükümet olarak dış politikada, Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini benim-
sedikleri ve anlaşmalara sadakat konusunda hassasiyet gösterdiklerini dile getirmiştir. İnö-
nü devamla Kıbrıs’ta çatışmaların başlamasıyla birlikte bütün barışçı yolları zorladıklarını, 
sonuç alamayınca Garanti Antlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirildiği, 
Ada’ya jetlerle müdahale edildiği ve bunun sonucunda ateşkesin tesis edildiğini ifade et-
miştir.436 

İnönü, Kıbrıs konusunda kararlı tutumun artarak süreceğini açıklamış ve hükümetinin 
dış politikada çekingen ve pasif davranmadığını verdiği rakamlarla ispatlamaya çalışmıştır. 
İnönü, Kıbrıs Hükümeti nezdinde, 13 Şubat 1962 tarihinden 1963 Aralık ayı başına kadar 
14; Yunan Hükümeti nezdinde ise, 1960’dan 1963 Aralık ayının son haftasına kadar 11 giri-
şimde bulunduklarını ve son olarak, 1962’den 1963 Aralık sonuna kadar İngiltere Hükümeti 
nezdinde ise, beş kez şikâyette bulunduklarını dile getirmiştir.437 İnönü, bu girişimlerin hep-
sinde de, Makarios ve Rum liderliğinin anayasaya aykırı olarak ittihaz ettikleri kararlar ve 
tutumlardan söz edildiği, Türk Hükümeti’nin ilk günden beri mevzuyu sükûtla geçiştirdiği 
iddialarının doğru olmadığını belirtmiştir. Buna ilaveten İnönü, NATO içinde Yunanistan’ın 
Türkiye’ye karşı tutumu çok mahzurlu, hatta tehlikeli bir durum yarattığından, Kıbrıs anlaş-
malarının Türkiye’ye tanıdığı haklardan ve bu anlaşmaları tatbik edeceğinden bahsettiği 
vakit, Yunanistan’ın, Türkiye’yi saldırgan addedeceğin söyleyerek, “… NATO vecibeleriyle 
birbirimizin yanında, omuz omuza müşterek bir davayı savunma imkânı nasıl kalacaktır”438 
sorusunu sorarak, “… NATO’nun bunu mütalâa etmesi lazımdır, ‘Kıbrıs meselesi NATO’yu 
ilgilendirmez’ sözü bugün manasız kalmıştır. NATO taahhütlerine ve hükümlerine göre iki 
müttefikin münasebetlerini işlemez bir hale getirecek tehlikeleri NATO tetkik ve müzakere 
etmeye mecburdur. Genel Sekreter nezdinde bu görüşümüzde ısrar ettik ve NATO’ya mü-
racaat mecburiyetinde olduğumuzu söyledik…”439 diyerek, meseleye NATO ve müttefiklik 
ilişkisi düzeyinden bakmıştır. 

Konuyu uluslararası toplumun dikkatine getirdiklerini dile getiren İnönü, meseleyle ilgi-
si olan bütün tarafların üye olduğu Avrupa Konseyi’nde de Kıbrıs’ın görüşüldüğünü ve Türk 
cemaatinin gördüğü haksız muamelenin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir. Ancak hü-
kümetin Kıbrıs davasını Uluslararası Adalet Divanı’na götürmeyişinin sebebi olarak, Kıbrıs 

434  İsmet İnönü’nün TBMM’de Konuşmaları, s. 238-241.
435  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/4-18, Fihrist No. 4179, Tarih: 28.12.1963.
436  TBMM Tutanak Dergisi, Cilt 24, B.20, O.1, 30.12.1963, s. 44.
437  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/6-3, Fihrist No. 6654-6, Tarih: 05.05.1964.
438  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/6-3, Fihrist No. 6654-6, Tarih: 05.05.1964.
439  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/6-3, Fihrist No. 6654-6, Tarih: 05.05.1964. 
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Cumhuriyeti’nin bu Divan’ın mecburî kaza yetkisini, şimdiye kadar kabul etmemiş olmasına 
dayandırmaktadır.440

Aslında İnönü’nün Kıbrıs meselesini ve buna dair devlet politikasını sistematize eder-
ken, birtakım özelliklere dikkat ettiği görülmüştür. Şöyle ki, TBMM’de yaptığı bir konuşma-
da İnönü gelen eleştirileri yanıtlarken,

 … Biz, barışçı ve hiçbir istilâ emeli taşımayan bir devlet olarak her davranışa, önemi 

ve ağırlığı derecesinde teşebbüsle cevap vermişizdir; ama bunların her birinde emriva-

ki kabul etmeyeceğimizi söylemişizdir ve neticenin ne olacağını açıkça bildirmişizdir. 

Buna rağmen, macerayı göze almışlardır ve buna girişmişlerdir. (…) Biz (Kıbrıs) anlaş-

maları(nı) kâmilen, yürürlükte sayıyoruz, bunların yürürlüğünü temin etmek için ahdi 

vazifeler almışızdır; hareket hattımız uluslararası kurallara uygundur ve İngiltere ile 

Yunanistan’ı bu yolda bizim kadar vazife sahibi biliyoruz. Bu vazifelerimizden ki bunlar 

Türk cemaatine ve Türk devletine diğer müttefiklere olduğu gibi birtakım haklar da 

vermektedir. Bu haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. (…) Bunun ötesinde, dış politika 

olarak takip ettiğimiz ana hareket hattından ve muahedelerden ayrılmak gösterişinde 

olduğumuz tefsirleri yanlıştır441 

diyerek, hükümetin konuya yaklaşım düzeyini ve şeklini uluslararası hukuk normlarına 
dayandırdığını ve ulusal çıkarların bu minvalde değerlendirdiğini göstermektedir. 

Kıbrıs meselesiyle ilgili süreci de değerlendiren İnönü, Türk kamuoyuna seslenerek mü-
cadelenin uzun boyutlu olduğuna ve sebatla çalışmak gerektiğine dikkat çekmektedir. Ko-
nuyla ilgili olarak İnönü “... Bizim bildiğimiz bir şey var, onu Türk milletine açıkça söylemek 
isteriz: Kıbrıs davası millet için her evin, her insanı her gün meşgul eden, acı olduğu kadar 
tiziz bir dâva olmuştur; haklıyız, bu davayı haklı bir neticeye vardırmak için kararlıyız; bu 
uzun sürecektir; milletten çok fedakârlık isteyecektir. Milletimiz bu fedakarlığı yapmak için 
kararlıdır”442 diyerek dış politikada iç kamuoyunun değerine, önemine ve kararlığına işaret 
etmiştir.

Her şeyden önce Ada’da bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye yeni bir hükümet kriziyle 
karşı karşıya bulunmaktadır. Zira III. İnönü Koalisyonu’nun kurulması için çalışmalar sürdü-
rülmektedir. Ayrıca ordu içinde huzursuzluk bulunmakta ve hepsinden önemlisi 21 Aralık’ta 
askerlerle yapılan toplantıda ordunun Kıbrıs’a çıkarma yapacak herhangi bir hazırlığının 
bulunmadığı anlaşılmıştır.443 Tüm bu koşullar altında İnönü, diplomatik girişimlerin sonuna 
kadar devam etmesine çalışmaktadır. Esasında İnönü’nün bu koşullarda diplomatik yol-
larla çözüm bulmak için gayret sarfetmesi şaşırtıcı değildir. Ancak son noktaya gelindi-

440  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/6-3, Fihrist No. 6654-6, Tarih: 05.05.1964. 
441  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/6-3, Fihrist No. 6654-6, Tarih: 05.05.1964. 
442  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/6-3, Fihrist No. 6654-6, Tarih: 05.05.1964. 
443  Toker, 1991, s. 192-193 ve Fırat, E.T. 12.04.2018.
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ğinde Türkiye’nin savaşmaktan çekinmeyeceğini de göstermek isteyen İnönü, bu noktaya 
kadar diplomasinin tüm imkânlarından istifade etmeye çalışmıştır. Bütün bu çalışmaların 
ana nirengi noktası, 1959 Zürih ve Londra Antlaşmalarının hukuken bağlayıcılığına ve bu 
anlaşmaların temel alınması gerektiğine olan görüşlerinden asla taviz vermemesidir. Dola-
yısıyla denebilir ki, İnönü hükümetlerinin temel amacı, Kıbrıs’la ilgili imzalanan anlaşmala-
rın ruhundan asla vazgeçmemek ve korunmasını sağlamak olmuştur.444 Ne var ki İnönü ve 
hükümetleri, bunda tam olarak başarılı alabilmiş değildir. Türk-Yunan ilişkilerinde durum 
tespiti yapan İnönü, 

1959 Anlaşmaları ve 1960’da imzalanan muahedeler, eğer iyi niyetle tatbik edilsey-

di, Türk ve Yunan milletlerinin bir arada yaşaması için en güzel misal verilmiş olacaktı. 

Bu suretle kırk seneden beri Türkiye ve Yunanistan arasında vücuda getirmek istediği-

miz yeni anlaşma hayatı en tesirli yoldan kemale erişecekti. Bu kadar kıymetli ümitler 

Zürih ve Londra Anlaşmalarının iyi niyetli birer vesika değil, aksine Türkleri aldatmak 

için bir hile merhalesi olarak ele alınmasıyla sönmüş ve bu, bütün musibetlerin başı ve 

kaynağı olmuştur445

diyerek, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kuran antlaşmaların çalışmamasının, Türk-Yunan ilişkile-
rini de zehirlediğinden söz etmektedir.

Kıbrıs’ta 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan toplumlararası çatışma krize dönüşünce, 
çözüm için İngilizlerin girişimi ile Londra’da bir konferans tertiplenmiştir. Kıbrıs’taki duru-
ma müdahale etme konusunda isteksiz davranan İngiltere, Türk jetleri Ada üzerinde uyarı 
uçuşu yapınca harekete geçmek zorunda kalmıştır. Garantör ülkeler ile Kıbrıs Rum ve Türk 
toplumu liderleri, 15 Ocak 1964 tarihinde Londra’da bir araya gelmişlerdir. Rumlar, Kıbrıs’ın 
üniter bir devlet haline dönüştürülmesini, 1959-1960 Kurucu Antlaşmalarının feshedilme-
sini, Ada’nın askersizleştirmesini ve Türklerin kurucu ortak konumundan azınlık haklarına 
sahip bir topluma dönüştürülmesini istemişlerdir.446 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ise, Kıbrıs’ta mevcut rejimi kuran bütün anlaşma-
ların varlığının korunması gerektiğini, Garanti Antlaşması’nın Türk ve Yunan hükümetinin 
çıkarları doğrultusunda yapıldığını, anayasanın değiştirilmesinin doğru olmadığını, Rum 
saldırıları planlı olup halen devam ettiğinden, Ada’daki Türkler için acil ve ek önemlerin 
alınması gerektiğini belirtmiştir. Yunan Dışişleri Bakanı Palamas, halen yürürlükte olan 
anayasanın işlemediğini, bu yüzden tadilinin zorunlu olduğunu, Kıbrıslı Türklerin azınlık 
konumunda bulunduğu ve Ada’nın Türkiye’ye yakın olmasının bir anlam ifade etmediğini 
savunmuştur.447 

444  Fırat, E.T. 12.04.2018.
445  Bkz. Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/6-3, Fihrist No. 6654-6, Tarih: 05.05.1964. 
446  Nasuh Uslu, Türk-Amerikan İlişkilerinde Kıbrıs, 21. Yüzyıl Yayınları, Ankara, 2000, s. 59-60.
447  Uslu, s. 60.
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Kıbrıslı Türk toplumunu temsilen katılan Rauf R. Denktaş ise, anlaşmaların Türklerin 
haklarını koruyamadığını, bu yüzden ek güvenceler verilmesinin zorunlu olduğunu, Kıb-
rıs’ta bir federasyon kurulması gerektiğini, şayet bu olmayacaksa “taksim” tezinin uygulan-
ması gerektiğini ileri sürmüştür.448 

Tarafların görüş farklılığının giderilmesi mümkün olmayınca Londra Konferansı, 21 Ocak 
1964 tarihinde çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. Bu süre zarfında Kıbrıs’ta şid-
det olayları devam edince, Başbakan İnönü, Amerika’yı uyarmış ve Türkiye’nin Ada’daki 
soydaşlarını korumak ve haklarını savunmak zorunda kalacağını bildirmiştir. Bunun üzerine 
İngiltere, muhtemel bir Türk müdahalesini önlemek için ABD ile görüşerek inisiyatif almış 
ve ikinci tur görüşmeleri yeniden başlatmıştır. 

İngiltere, Ada’da barış ve güvenliğin yeniden tesisi için NATO üyesi devletlerin görev-
lendirecekleri bir barış gücü kurulmasını teklif etmiş ve meseleye Amerika’nın da dahil 
olmasını sağlamıştır. Böylece Kıbrıs için bulunacak çözümün NATO ölçeğinde olması temin 
edilmiştir.449 Makarios, bu öneriye karşı çıkmış ve meseleye çözüm bulunacak ise, NATO 
değil, BM çatısı altında olmasını istemiştir. İngiltere’nin önerisi Kıbrıs’a, NATO üyesi ülke 
askerlerinden oluşan 10.000 kişilik bir gücün yerleştirilmesiydi ki, bu sistem içerisine Ame-
rika’yı da dahil edilerek kuvvet çarpanı artırılmak isteniyordu. Böylece Amerika, Kıbrıs me-
selesinin önemli aktörlerinden birisi olmuş ve Ada’nın NATO’nun güvenlik şemsiyesinde 
kalmasını sağlanacaktı. 

Amerikan yönetiminin, bu tarihten iki yıl önce Kıbrıs’ı, ‘nötr devletlerin aşırı sağ kanadı” 
olarak nitelendirmesi boşuna değildir.450 ABD Başkan Yardımcısı Kıbrıs’ı ziyareti sırasında, 
uluslararası sistemdeki tarafsız diğer ulusların, Kıbrıs’ı “tarafsız” olarak göremeyeceğini be-
lirtmiş, Kıbrıs’ın uluslararası sahnede daha etkili olabileceğini, bunun için gerçek bağlarının 
bulunduğu ABD ile birlikte hareket etmesi gerektiğini söylemişti.451 Böylece bağımsız ve 
bağlantısız Kıbrıs’ı, Batı Bloğunun yanına çekmek, Denktaş’ın da ifade ettiği gibi Kıbrıs’ta 
yaygınlaşan komünizmi önlemek452 ve Sovyet Rusya’nın etkisini azaltmak mümkün ola-
bilecekti. ABD’nin bu teklifi esasen, İnönü’nün Kıbrıs’ta yaşanan acı olayları önlemek için 
Amerika’ya mühlet vererek teminat istemesi ve bunun gerçeklememesi halinde, Ada’ya 
müdahale edeceğini belirtmiş olmasından yapmıştı.453

Amerika, Kıbrıs meselesine doğrudan intisap edince çözüm arayışları hızlanmış ve 31 
Ocak 1964 tarihinde, ABD-İngiltere ortak girişimiyle hazırlanan Lemnitzer Planı gündeme 

448  Uslu, s. 60.
449  Faruk Sönmezoğlu, II. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası, Der Yayınları, İstanbul, 2006, s. 144.
450  https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/ch6, E.T. 12.05.2018. 
451  https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/ch6, E.T. 12.05.2018.
452  ABD Başkan Yardımcısı Johnson’ın, Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında Türk yetkilerle de görüştüğü bir sırada Denktaş, Kıbrıs’ta yaygınlaşan ko-
münizmi önlemek için yapılması gereken çözümlemelere katıldığını belirtmiş, sürpriz bir şekilde Kıbrıs Türk toplumuna bile komünistler tarafından 
nüfuz edildiğini ifade etmiş ve Kıbrıs Türk topluluğunun, komünizmin Kıbrıs’ta yaygınlaşmasının önünde önemli bir engel olduğundan söz etmiştir. Bkz. 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/ch6, E.T. 12.05.2018.
453  Faruk Sönmezoğlu, ABD’nin Türkiye Politikası (1964-1980), Der Yayınları, İstanbul, 1995, s. 10.
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gelmiştir.454 Plana göre, Ada’da görev yapacak askerî güç 10.000’den az olmayacak, görev 
süresi üç ay olacak, bu süre zarfında Türkiye ve Yunanistan’ın tek yanlı olarak müdahale 
hakkını kullanmayacak, barış gücünün komutası İngiliz birliğinde olacak, Ada’daki Türk ve 
Yunan birliği barış gücüne intisap edecek ve barış gücünün yönetimini asker veren ülke 
temsilcilerinden oluşan bir komite sağlayacaktı.455

Başbakan İnönü tarafından incelenen bu plan, Londra Konferansı’na katılan heyetin 
karşı çıkmasına rağmen kabul edilmiştir. Zira İnönü’nün temel amacı, Ada’da yaşanan acı 
olayları derhal durdurmak ve Türkiye’yi güçlük çıkartan taraf gibi göstermemektir.456 Kıb-
rıslı Türk liderliği ise, bu planı çekinceli olarak kabul ettiğini açıklamıştır. Sorunu NATO plat-
formuna taşımak istemeyen Makarios ise, 4 Şubat 1964’te planı reddetmişti.457 

Durumu yakından takip eden Sovyetler Birliği ise, Ada’nın istila tehdidi altında oldu-
ğunu ve Kıbrıs’ın içişlerine müdahalenin kesinlikle kabul edilemeyeceğini, Ada’da NATO 
gücünün kabul edilemez olduğunu ve bulunacak çözümün BM çatısı altında olması gerek-
tiğini açıklamıştır.458 

Londra’daki Kıbrıs Konferansı başarısızlıkla sonuçlanmış ve 12 Şubat 1964 tarihinde, 
Türklere yönelik Rum saldırıları yeniden başlamıştır. İngiltere’nin başvurusu üzerine BM 
Güvenlik Konseyi, 4 Mart 1964 tarihinde ‘Beşli Planı’459 kabul etmiş ve Kıbrıs’a üç ay için 
uluslararası barış kuvveti gönderilmesine karar vermiştir. Hazırlanan tasarı, tüm devletlere 
Kıbrıs’taki durumu zorlaştırıp karmaşaya neden olacak ve uluslararası barışı zora soka-
cak davranışlardan kaçınmaları, Kıbrıs Hükümeti’nden şiddete son verilmesi için gereken 
önlemleri almasını, Ada’daki toplumlara itidalli ve temkinli hareket etmelerini, Genel Sek-
reter’in atayacağı ve ona karşı sorumlu olacak bir Barış Gücü Komutanı’nın ve gücünün 
kurulmasını, Barış Gücü’nün Ada’da sükûneti sağlayarak uluslararası barışı tehdit edecek 
hareketlere engel olmasını, Barış Gücü masraflarının birliği oluşturacak ülkeler ve Kıbrıs 
Hükûmeti tarafından karşılanmasını, Kıbrıs meselesine barışçı yollardan çözüm bulunma-
sını temin için bir arabulucunun seçilmesini ve arabulucunun yapacağı girişimler hakkında 
Genel Sekretere rapor sunmasını içermektedir.460

İnönü tasarıyı kabul etmesi, Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğunun, 1959 Antlaşmala-
rının değiştirilmeyeceğine ve bu suretle Türk tezinin çoğunluk tarafından desteklendiği 
düşüncesine dayanmaktadır. İnönü’ye göre, Türkiye’nin Garanti Antlaşması’nda yer alan 
müdahale hakkına dokunulmamasına bağlı kalarak, Ada’ya Barış Gücü’nün gönderilmesine 

454  Gülen, s. 402.
455  Uslu, s. 65.
456  Toker, 1991, s. 196.
457  Gülen, s. 402.
458  Eskiyurt, Sarıca ve Teziç, 1975, s. 61.
459  BM Güvenlik Konseyinin beş seçilmiş üyesi Bolivya, Fas, Brezilya, Fildişi Sahili ve Norveç tarafından hazırlanan plandır. Bkz. Eskiyurt, Sarıca ve 
Teziç, 1975, s. 62-63.
460  Gülen, s. 403-404.
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ve BM tarafından atanacak arabulucunun varlığına ses çıkarmamış, hatta Türkiye’nin çıkar-
larına uygun olduğuna karar vermiştir.461

Tasarı, BM Güvenlik Konseyi tarafından 4 Mart 1964 tarihinde oy çokluğu ile kabul edil-
miştir. Alınan bu karar, tüm taraflarca olumlu karşılanmış olmakla birlikte, Makarios tasarıyı 
Türk müdahalesini önlemek bakımından kabul ettiğini açıklamıştır. 

Ne var ki, BM Güvenlik Konseyi’nin 186/1964 numaralı kararını, Türk tezlerini akamete 
uğrattığı gerekçesiyle eleştirenler de vardır. Örneğin Türkiye’nin de kabul ettiği bu tasarıyla 
Kıbrıs’ta anayasal düzenin olmadığı gerekçesiyle konumlanan Türk teziyle tenakuza düş-
tüğü iddia edilmektedir. Ada’ya gönderilecek Barış Gücü kuvveti, anayasal düzeni yeniden 
kurmakla görevlendirilmemiş olmakla birlikte, BM’nin Kıbrıs’a yapacağı herhangi bir mü-
dahaleye açık kapı bırakmasıyla Türkiye’nin garantör devlet sıfatı ile üstleneceği rolden de 
vazgeçtiğinin belgesi olarak yorumlanmıştır.462 Bir başka eleştiri de, Kıbrıs Rum liderliğinin, 
BM Güvenlik Konseyi’nden kendi tezlerine uygun karar çıkarttığı iddiasıyla ilgilidir. Bu gö-
rüşe göre, Kıbrıs’ta bugüne kadar süregelen ve Ada’da Rumların tek temsilci olduğu, hatta 
ve hatta siyaseten ve hukuken tanındığı bir durum söz konusu olmuştur. Türk tarafının 
bugüne kadar bu durumun önüne geçemediği için, vahim bir hata yapmış olduğunu kabul 
edenlerin sayısı ise pek çoktur.463

Bu kararın, 1964 Mart’ında Türk Hükümeti’nce başarı olarak görülüp değerlendirildiği 
kesindir. Ancak Baf bölgesinde yoğunlaşan saldırılar tehlikeli bir boyut kazanınca İnönü, 
12 Mart 1964 tarihinde garantör devletlere 48 saat süre vererek “… Bir reaksiyon göster-
mez(ler)se çıkartma yapacağım… Sabrediyoruz”464 diyerek, Kıbrıs’a müdahale edeceğini 
bildirmiştir. Aslında Başbakan İnönü’nün yaptığı, krizi tırmandırma siyasetinden başka bir 
şey değildir. Sonuçta İnönü, bu siyasetinde de başarılı olmuştur. Zira Güvenlik Konseyi ka-
rarına karşın Ada’ya Barış Gücü göndermekte ağır davranan BM, İnönü’nün verdiği nota ile 
Amerika’yı devreye sokmuş ve Kıbrıs’a askerî birliklerin ilk temsilcilerinin gönderilmesini 
sağlamıştır. 

İnönü’nün izlediği kriz siyaseti; Türkiye’nin yapacağı askerî müdahalenin Kıbrıs soru-
nunu daha da karmaşık bir hale getireceğine, Türk-Yunan ilişkilerinin bozulup savaş mer-
halesine geçebileceğine, SSCB’nin de bu durumdan istifade edebileceğine ve bu yüzden 
de Amerika’nın desteğini kaybedeceğine yönelik riskli bir siyasettir.465 Buna rağmen İnönü, 
ilgili taraflara Kıbrıs’a askerî müdahalenin de olabileceğini ve bunu göz önünde bulundur-
ma gerektiğini hatırlatmıştır. Ancak İnönü, uluslararası kamuoyuna bu görüşün verirken, 
Ada’ya yapılacak bir askerî harekât için komutanlardan görüş almış, ancak TSK’nın bunu 

461  Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaş’ın Hatıraları 1964-1974, Cilt 1, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1996, s. 158.
462  Süha Bölükbaşı, Barışçı Çözümsüzlük, İmge Yayınları, Ankara, 2001, s. 117.
463  Uslu, s. 404.
464  İsmet İnönü’nün TBMM’de Konuşmaları, s. 211-213.
465  Bölükbaşı, 2001, s. 119.
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yapacak imkân ve kabiliyetten yoksun olduğunu öğrenmiştir.466 Yine de İnönü, anayasanın 
61. maddesine istinaden Kıbrıs’a asker gönderme yetkisi almak için TBMM’ye başvurmuş-
tur. TBMM bu yetkiyi, 16 Mart 1964 tarihinde 485 oyla vermiştir.467 Ancak Meclis’te yapılan 
görüşmelerde kürsüye çıkan Başbakan İnönü, muhalefetin eleştirilerini “baştan başa hükü-
metin Kıbrıs politikasını onaylamamak”468 olarak yorumlamıştır. İnönü, Kıbrıs’taki politika-
nın “yarın ne karar vereceği belli olmayan bir muhalefetle yürütülemeyeceğini” belirterek, 
“… şimdi size kolaylık göstereceğim; güvenoyu istiyorum dersem iki gün sonra rey verecek-
siniz. Bu takriri kabul buyurursanız, yarın emaneti sahibine teslim edeceğim. Reddederseniz 
vazifeye devam edeceğim”469 diyerek muhalefete açıkça gözdağı vermiş ve ardından tak-
rirle ilgili yapılan oylamada muhalefetin önergesi, 140’a karşı 162 oy ile reddedilmiştir.470

Aslında İnönü Hükümeti, BM Barış Gücü’nün Ada’daki çatışmaları sona erdirememesi 
üzerine, gerekirse kullanmak üzere TBMM’den müdahalede bulunma yetkisini almıştır.471 
İnönü hükümeti, iç kamuoyunu yatıştırabilmek için, sert bir karar daha almak zorunda kal-
mıştır. O da, 1930 yılında Yunanistan’la imzalanmış İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Antlaş-
ması’nı feshetmek ve Anadolu’da yaşayan 11.000 Yunan uyruklu kişinin mallarına el konu-
larak sınır dışı edilmesidir.472

Ardından İnönü, 7 Nisan 1964 tarihinde Makarios’a bir mektup göndererek, Türklere 
yönelik saldırılara son vermesini istemişse de, sonuç alamamıştır. 5 Mayıs 1964 tarihinde 
İnönü, TBMM’de Kıbrıs politikası üzerine yapılan bir genel görüşmede “… Kıbrıs’taki Türkleri 
hür yaşatmak şeref görevimizdir… Aksi bir hal çaresine bizi razı etmeye kimsenin gücü yet-
meyecektir”473 diyerek, başta ABD olmak üzere ilgili herkese mesaj vermiştir. 

İnönü’nün Kıbrıs konusunda verdiği en önemli mesaj, hiç kuşku yok ki, 16 Nisan 1964 
tarihli demecidir. İnönü, Time dergisine verdiği bir mülakatta, “Müttefikler (Kıbrıs konu-
sunda) tutumlarını değiştirmezlerse, Batı ittifakı yıkılabilir... Yeni şartlarda yeni bir dünya 
kurulur ve Türkiye de bu dünyada yerini bulur”474 demesi, uluslararası sistemin farklılığına 
ve Türkiye’nin dış politika tercihlerinin değişebileceğine ilişkin ciddi uyarı yapmasına ne-
den olmuştur.475 Ayrıca İnönü Amerika’yı doğrudan hedef alarak, “ittifakın içinde mesuli-
yeti olan Amerika’nın önderliğine inanıyordum; bunun cezasını çekiyorum”476 demekten de 
çekinmemiştir.

Makarios, 27 Mayıs 1964 tarihinde bir hükümet tasarısı hazırlayarak, 18-59 yaş arası bü-
tün Kıbrıslı erkeklerin altı ay süre ile sadece Kıbrıslı Rumlardan oluşan Milli Muhafız Ordu-
466  Erim, s. 259.
467  İsmet İnönü’nün TBMM’de Konuşmaları, s. 352-354.
468  TBMM Tutanak Dergisi, Cilt 28, B.68, O.1, 11.03.1964, s. 556.
469  TBMM Tutanak Dergisi, s. 556.
470  Gülen, s. 405.
471  Fırat, 1997.
472  Hülya Demir ve Rıdvan Akar, İstanbul’un Son Sürgünleri, 3. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994, s. 43-51.
473  İsmet İnönü’nün TBMM’de Konuşmaları, s. 117-118.
474  Fırat, E.T. 12.04.2018.
475  17 Nisan 1964 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nden aktaran Fırat, E.T. 12.04.2018.
476  Gülen, s. 408.
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su’nda askerlik yapmasını zorunlu hale getirmek istemiştir. Bu durum, sadece Türkiye tara-
fından değil, aynı zamanda İngiltere ve Yunanistan tarafından da protesto edilmiştir. Buna 
rağmen Makarios geri adım atmamış ve 1 Haziran 1964 tarihinde tasarıyı kanunlaştırmıştır. 
Makarios, alınan bu kararın Ada’nın savunulması için elzem olduğunu iddia etmiştir.477

Türk Hükümeti Kıbrıs’a müdahale hazırlıklarına başlayınca, ABD Başkanı Lindon B. Jo-
hnson, 5 Haziran 1964 tarihinde İnönü Hükümeti’ne bir mektup göndererek ciddi uyarılar-
da bulunmuştur. Johnson, Türkiye’nin müdahalesi durumunda, muhtemel Sovyet Rusya 
müdahalesine karşı Türkiye’nin korunamayacağını ve Amerikan yardımıyla alınan silahların 
kullanılmasının kabul edilemeyeceğini belirtmiştir.478 Mektubun içeriği şu şekildedir:

Türkiye Hükümeti’nin Kıbrıs’ın bir kısmını askerî kuvvetle işgal etmek üzere müda-

halede bulunmaya karar vermeyi tasarladığı hakkında Büyükelçi Hare vasıtasıyla siz-

den ve Dışişleri Bakanınızdan aldığım haber beni ciddi şekilde endişeye sevk etmiştir. 

En dostane ve açık şekilde belirtmek isterim ki, geniş çapta neticeler doğurabilecek 

böyle bir hareketin Türkiye tarafından izlenmesini, hükümetinizin bizimle evvelden tam 

bir istişarede bulunmak hususundaki taahhüdü ile uyuşur saymıyorum. 

Yıllar boyunca Türkiye’yi en sağlam şekilde desteklediğini ispat etmiş olan Ame-

rika gibi bir müttefikin, bu şekilde neticeleri olan tek taraflı bir kararla karşı karşıya 

bırakılmasının hükümetiniz bakımından doğru olduğuna gerçekten inanıp inanmadı-

ğınızı size sormak isterim. Bundan ötürü böyle bir harekete girişmeden önce, Amerika 

Birleşik Devletleri’yle tam istişarede bulunmak mesuliyetini kabul etmenizi hassaten 

rica etmek mecburiyetindeyim.

1960 tarihli Garanti Antlaşması hükümleri gereğince, böyle bir müdahalenin caiz 

olduğu kanaatinde bulunduğunuz intibaındayım. Bununla beraber Türkiye’nin düşün-

düğü müdahalesinin, Garanti Antlaşması tarafından açıkça yasaklanan bir çözüm olan 

taksimi gerçekleştirme amacına yönelmiş olacağı yolundaki anlayışımıza dikkatinizi 

çekmek zorundayım.

Ayrıca söz konusu antlaşma, teminatçı devletlerarasında istişareyi gerektirmekte-

dir. Birleşik Amerika bu durumda bilcümle istişare olanaklarının hiçbir şekilde tüke-

tilmediği ve dolayısıyla tek taraflı harekete geçme hakkının henüz kullanılamayacağı 

inancındadır.

Diğer taraftan … NATO vecibelerine de dikkatlerinizi çekmek mecburiyetindeyim. 

Kıbrıs’a vaki olacak Türk müdahalesinin Türk-Yunan kuvvetleri arasında askerî bir ça-

tışmaya götüreceği konusunda zihninizde en ufak bir tereddüt olmamalıdır. …NATO’ya 

477  Sevin Toluner, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1977, s. 116; Gülen, s. 409.
478  Bu mektup, 13 Ocak 1966 tarihinde, Türkiye’de 1961 Anayasası ile kurulan Cumhuriyet Senatosu’nun aldığı bir kararla Türk kamuoyuna açıklanmış-
tır.
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iltihak esası icabı olarak, NATO memleketlerinin birbirleriyle savaşamayacaklarını be-

nimsemek demektir. Almanya ve Fransa, NATO’da müttefik olmakla 100 yıllık husumet 

ve düşmanlıklarını gömmüşlerdir. Aynı şeyin Yunanistan ve Türkiye’den de beklenilmesi 

gerekir. Ayrıca Türkiye tarafından Kıbrıs’a yapılacak askerî bir müdahale Sovyetler Bir-

liği’nin meseleye doğrudan doğruya karışmasına yol açabilir. NATO müttefiklerinizin, 

tam rıza ve muvafakati olmadan Türkiye’nin girişeceği bir hareket neticesinde, ortaya 

çıkacak bir Sovyet müdahalesine karşı Türkiye’yi savunmak mükellefiyetleri olup olma-

dığını, müzakere etmek fırsatını bulmamış olduklarını takdir buyuracağınız kanaatin-

deyim.

Diğer taraftan… bir Birleşmiş Milletler üyesi olarak Türkiye’nin vecibeleri dolayısıyla 

da endişe duymaktayım. …Birleşmiş Milletler arabulucusu henüz işini bitirmemiştir. Hiç 

şüphe yok ki, Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunluğu, Birleşmiş Milletler gayretlerini 

baltalayacak olan ve bu zor meseleye Birleşmiş Milletler tarafından makul ve barışçı bir 

çözüm bulunmasına yardım edebilecek herhangi bir ümidi yıkacak olan Türkiye’nin tek 

taraflı hareketine en sert şekilde tepki gösterecektir.

Aynı zamanda… askerî yardım alanında Türkiye ile Birleşik Devletler arasında 

mevcut iki taraflı anlaşmaya dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye’yle aramızda mevcut 

Temmuz 1947 tarihli anlaşmanın 14. maddesi mucibince, askerî yardımın veriliş amaç-

larından gayri gayelerle kullanılmaması için, hükümetinizin Birleşik Devletlerin onayını 

alması gerekmektedir. Hükümetiniz bu şartı tamamen anlamış bulunduğunu muhte-

lif vesilelerle Birleşik Devletlere bildirmiştir. Mevcut şartlar altında Türkiye’nin Kıbrıs’a 

yapacağı bir müdahalede Amerika tarafından temin edilmiş olan askerî malzemenin 

kullanılmasına Birleşik Devletlerin muvafakat edemeyeceğini size bütün içtenliğimizle 

bildirmek isterim. 

Sözlerimi pek fazla sert bulabilir ve bizim Kıbrıs meselesinde Türkiye’nin ilgisine 

karşı, ilgisiz olduğumuzu düşünebilirsiniz. Durumun böyle olmadığını size temin etmek 

isterim. 

… Bu meseleler Türkiye ve Birleşik Amerika arasındaki iki taraflı ilişkilerin çok öte-

sine giden meselelerdir. Bunlar sadece Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaşı kesin 

olarak doğurmakla kalmayacak, fakat Kıbrıs’a tek taraflı bir müdahalenin doğuracağı 

önceden kestirilemeyen neticeler nedeniyle daha geniş çapta çarpışmalara yol açabi-

lecektir. Sizin, Türkiye Hükümeti’nin Başbakanı olarak sorumluluklarınız var, benim de 

Birleşik Amerika Başkanı olarak sorumluluklarım mevcuttur. Bu sebeple en dostane şe-

kilde size şunu bildirmek isterim ki, bizimle yeniden ve en geniş ölçüde danışmaksızın 

böyle bir harekete girişemeyeceğinize dair bana güvence verdiğiniz takdirde, mesele-

nin gizli tutulması hususunda Büyükelçi Hare’den isteğinizi kabul etmeyecek ve NATO 
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Konseyi’yle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acele toplantıya çağrılmasını iste-

mek mecburiyetinde kalacağım.

Bu mesele hakkında sizinle şahsen görüşebilmemizin mümkün olmasını isterdim. 

Ne yazık ki mevcut Anayasa hükümlerimizin icabı dolayısıyla, Birleşik Amerika’dan ayrı-

lamamaktayım. Ayrıntılı görüşmeler için, siz buraya gelebilirseniz bunu memnuniyetle 

karşılarım. Genel barış ve Kıbrıs meselesinin sağduyu ve barış yoluyla çözümü husus-

larında, sizinle benim çok ağır bir sorumluluk taşımakta olduğumuzu hissediyorum. Bu 

nedenle aramızda en geniş ve en içten danışmalarda bulununcaya kadar, sizin ve mes-

lektaşlarınızın tasarladığınız her türlü kararı geri bırakmanızı rica ederim.479

Johnson Mektubu’nun, Türkiye’nin Garanti Antlaşması’ndan kaynaklanan, Ada’ya tek 
başına müdahalede bulunma hakkını ertelemesine neden olduğu açıktır. Zaten Mektubun 
amacı, Türkiye’nin Kıbrıs’a askerî müdahalesini engellemektir480 Zira Washington yönetimi, 
Türkiye’nin Ada’ya müdahalesinin bir Türk-Yunan savaşı ve böylece NATO’nun güneydo-
ğu kanadında çatlağa yol açacağını,481 dolayısıyla SSCB’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini 
artacağını öngörüyordu. İnönü, Türkiye’nin garantörlük hakkına önem vermekle birlikte, 
sorunun ABD’nin arabuluculuğunda ve barışçıl bir şekilde çözümleneceğini destekliyordu. 
TSK’nin o dönemde, denizaşırı bir askerî müdahale yapamayacağı unutulmamalıdır. 

Bu şartlar altında Başbakan İnönü, Başkan Johnson’ın mektubunu 9 Haziran 1964 tari-
hinde şu şekilde cevaplamıştı:

Kıbrıs’ta Garanti Antlaşması gereğince ferdi hareket hakkını kullanma kararını ar-

zunuz veçhile talik ettik. Mesajınıza hâkim olduğunu buyurduğunuz açık kalplilik ve 

dostluk hislerine dayanarak, ben de size cevabımda durumu ve düşündüklerimizi tam 

bir samimiyetle açıklamaya çalışacağım.

… Mesajınız gerek yazılış tarzı, gerek içindekiler bakımından Amerika ile ittifak mü-

nasebetlerinde daima ciddi bir dikkat göstermiş olan Türkiye gibi bir müttefikinize karşı 

hayal kırıcı olmuş, ittifak münasebetlerine değinen muhtelif konularda önemli görüş 

ayrılıkları belirtilmiştir. Gerek bu ayrılıkların, gerek mesajın genel havasının sadece çok 

sıkışık bir zamanda acele toplanmış muta’lara dayanarak yapılmış iyi niyetli bir teşeb-

büsün telaşından doğmuş hususlardan ibaret olmasını yürekten dilerim.

İlk önce Garanti Antlaşması icabı olarak Kıbrıs’a askerî müdahale zarureti görül-

düğü, zamanın ABD Hükümeti ile istişare etmekte kusur ettiğimiz önemle belirtilmek-

tedir. 1963 sonundan beri Kıbrıs’ta askerî müdahale ihtiyacı, bu sefer ile beraber dör-

düncü oluyor.
479  “Johnson’un Mektubu”, Hürriyet, 13 Haziran 1964, s. 1.
480  Erim, s. 304-309.
481  Jacob M. Landau, “Johnson’s 1964 Letter to İnönü and the Greek Lobbying at the White House”, The Turkish Yearbook of International Relations, 
Vol. 14, 1976, s. 49.
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Başından beri Amerika ile bu konuda istişare ettik. 25 Aralık 1963’te ilk buhran pat-

ladığı vakit, Garantör Devletlerle temas ettiğimizde, derhal Amerika’yı haberdar ettik 

ve Amerika bize bu konuda kendisinin bir taraf teşkil etmediği cevabını verdi. Ondan 

sonra müdahale müzakeresini İngiltere ve Yunanistan ile yaptık ve bildiğiniz gibi, 26 

Aralık 1963’te İngiliz Komutası altında üçlü bir askerî idare kuruldu. Londra Konferan-

sı’nın ve İngiliz-Amerikan müşterek tekliflerinin Makarios’un tutumu yüzünden akame-

te uğraması ve Ada’da Türklere tecavüzlerin devamı dolayısıyla Şubat ayında çok buh-

ranlı günler geçirdik ve durumun vahametinden Amerika’yı haberdar ettik.

İngiliz-Amerikan tekliflerinin reddi ile hasıl olan boşluk dolayısıyla Ada’da nizamı 

tesis için müdahalenin zaruretini anlattık ve her an müdahale mecburiyetinde kalacağı-

mızı size bildirdik. Hatta sizden muayyen konular için teminatlar istedik. Bunlara olumlu 

cevap verdiniz. Buna rağmen bizden müdahale etmememizi istediniz ve Makarios’a 

BM’de lüzumlu dersin verileceğini ve Türk hak ve menfaatlerinin tamamıyla korunması-

nı sağlayan bir plan hazırlandığını ifade ettiniz.

Bu isteğinize uyduk, fakat BM’de arzu edilen sonuç alınamadı. Üstelik Güvenlik 

Konseyi’nin kurulmasına karar verdiği, BM Kuvveti’nin kurulması bir sorun halini aldı. 

İşte 3. defa müdahale ihtiyacı, 4 Mart Güvenlik Konseyi kararından sonra, BM Kuvvet-

leri’nin teşekkül edip etmeyeceği hakikaten tereddüt uyandırdığı günlerde, Kıbrıs’taki 

tedhişçilerin cesareti artınca, tecavüzlerine karşı Türk cemaatini korumak için yeniden 

ortaya çıktı.

Fakat BM Kuvveti’nin en kısa zamanda teşkil edileceğini bize temin ederek, Güven-

lik Konseyi kararından sonra müdahale yapmamamızda ısrar ettiniz. Teşebbüsümüzü 

tekrar tehir ederek, BM Kuvvetleri’nin görev almasını bekledik.

… Son defa Kıbrıs Hükümeti açıktan silahlanmaya başladı. BM’yi kendi zulmünü 

ve Anayasa dışı idaresini takviye edecek yardımcı bir vasıta gibi farz etti. BM Anayasa 

nizamını iade ve tecavüzleri durdurmak için salahiyetlerinin ve müdahale niyetlerinin 

eksik olduğu aşikâr bir gerçek halini almıştır. Yunan Hükümeti’nin Kıbrıs idaresini nasıl 

teşvik ettiğini biliyorsunuz.

Bu ahval içinde Kıbrıs’ta mezalimi durdurmak için bir müdahaleye mecbur olacağı-

mızı Amerika’da sizin huzurunuzda konuşurken söyledik.

… Her defasında sizi haberdar ettik ve sizin iyice bildiğinizi tahmin ediyordum. … 

Bizim şikâyetimiz, aylardan beri had bir surette ıstırabı içinde yaşadığımız bir meseleyi 

size anlatamamış olmamız ve Yunanistan’la iki müttefik arasında husule gelen haklı ve 

haksız durumda samimi ve ciddi bir vaziyet almamış olmamanızdandır.
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… Bu durumda, … Türkiye’ye samimiyetle ve sadakatle yerine getirdiği istişare ve-

cibesini hatırlatmaya lüzum hisseden ABD Hükümeti’nin, imzaladığı antlaşmaları red-

deden Yunanistan’a, milletlerarası hukukun temeli olan ‘pacta sunt servanda’ (bekanın 

temeli) kuralına uyması gerektiğini hatırlatması icap etmez mi?

… Mesajınızın, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesinin Ada’yı taksim gayesi ile vuku bu-

lacağı kanaatinde olduğunuza dair ifadelerini büyük bir hayret ve derin bir üzüntü ile 

karşıladım… Sizi en kesin ve açık bir surette temin etmek isterim ki, eğer Türkiye bir 

gün Kıbrıs’a askerî müdahale zorunluluğunda bırakılırsa bu, tamamıyla milletlerarası 

antlaşmaların hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

… Mesajınızda NATO taahhütlerine temas ederek, NATO müttefiklerinin birbirlerine 

karşı savaş açmamalarının NATO’nun ruhunu teşkil ettiğini, Kıbrıs’a bir Türk müdahale-

sinin Türk-Yunan savaşına yol açabileceğini ifade ediyorsunuz. Sözlerinizin birinci bölü-

mü ile tam beraberlik halindeyim. Fakat NATO müttefiklerinin birbirleriyle imzaladıkları 

milletlerarası antlaşmalara yekdiğerinin ahdi (antlaşmaya ait) haklarına, karşılıklı ve-

cibelerine riayet mükellefiyetleri de ittifakın aynı derecede hayati önemde bir icabıdır. 

Yekdiğerine karşı ahdi vecibelerini, taahhütlerini istediği zaman reddeden devletlera-

rasında bir ittifak tasavvur edilebilir mi?

… Türk-Yunan savaşı ancak, Yunanistan’ın Türkiye’ye tecavüz etmesi halinde ola-

bilir. Müdahale halinde bizim düşüncemiz, teminatçı devletler sıfatıyla Yunanistan ve 

İngiltere’yi Kıbrıs’ta Anayasa düzenini ihya amacıyla fiili işbirliğine davet etmektir. Da-

vetimize ve ahdi taahhütlerimize rağmen Yunanistan, Türkiye’ye tecavüz ederse, mey-

dana gelecek sonuçların sorumluluğu Türkiye’ye atfedilebilir mi? 

Mesajınızın, Kıbrıs’ta girişilecek bir hareket sonucunda Sovyetlerin müdahalesine 

maruz kaldığı taktirde, NATO müttefiklerinin Türkiye’yi savunma yükümlülükleri konu-

sunda tereddüt izhar eden kısmı, NATO ittifakının mahiyeti ve temel prensipleri bakı-

mından aramızda büyük görüş farkı olduğunu intibaını vermektedir. İtiraf edeyim ki, bu 

bizim için büyük bir teessür ve ciddi bir endişe kaynağı olmuştur. NATO müttefikleri-

nin herhangi birine yapılacak tecavüz, tecavüz eden tarafından tabiatıyla daima haklı 

gösterilmeye çalışılacaktır. NATO’nun bünyesi, mütecavizin iddialarına kapılacak kadar 

zayıfsa, tedaviye muhtaç demektir.

Bizim anlayışımıza göre, Atlantik Antlaşması, üye devletlere, taarruza uğrayan 

üyeye derhal yardım etmek vecibesini yüklemektedir. Her üyenin takdirine bırakılmış 

olan husus, bu yardımın sadece mahiyet ve ölçüsüdür. Şayet diğer üyeler, Sovyet mü-

dahalesine maruz kalan NATO üyesinin haklı olup olmadığı, müdahaleyi kendi davranışı 

ile tahrik edip etmediği gibi hususları tartışmaya kalkışırlar ve tartışma sonucuna göre 
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yardım mükellefiyetleri olup olmadığının tespiti cihetine giderlerse, NATO ittifakının 

temel direkleri sarsılmış ve anlamı kalmamış olur.482

İnönü, Johnson’ın mektubuna cevap verirken, “… müttefiklerimiz Kıbrıs konusu ile ilgili 
muamelelerinde vakit vakit kayıtsız veya tesirsiz kaldıkları intibaını yaratmışlardır. Bunlar-
dan şikâyet için vakit vakit samimi ve üzüntülü bir dostun ruh haletini gösteren ifadeleri 
kullanmışa mecbur olmuşuzdur”483 diyerek konunun önemine işaret etmiştir.

Anlaşılan o ki, Johnson Mektubu, Batı müttefiklik ilişkisinden ayrılmayan İnönü’yü zora 
sokmuştur. Bu durum, Türkiye’de genelde Batıyla özelde ise, ABD ile müttefiklik ilişkisini 
yeniden sorgulanmasına neden olmuş ve Türk Dış Politikasının yeni değerler üzerinden 
yapılandırılmasının önünü açan girişimlerin başlamasına imkân sağlamıştır.

İnönü, 19 Haziran 1964 tarihinde Başkan Johnson’ın davetiyle Amerika’ya hareket et-
meden önce, Hükümet olarak Kıbrıs politikası ile ilgili güvenoyu istemiş484 ve 194 aleyhte 
ve 2 çekimser oya karşın 200 lehte oyla istediğini almıştır. Sadece altı oy farkla güvenoyu 
alabilene İnönü, göreve devam edip etmeme konusunda önce tereddüde düşmüş, ancak 
Cumhurbaşkanı Gürsel ve bakanlarla görüştükten sonra göreve devam etme kararı almış-
tır.485

Başbakan İnönü, 21 Haziran 1964 tarihinde, ABD Başkanı Johnson’ın özel uçağı ile Ame-
rika’ya gitmiş ve 22 Haziran günü Johnson-İnönü görüşmesi yapılmıştır. İnönü, Amerika’da 
Yunan Başbakanı ile buluşmak istemişse de, Papandreu İnönü ile bir araya gelmeyi, soru-
nun Türk-Yunan sorunu haline gelmeye hizmet edeceği düşüncesiyle kabul etmemiştir.486 
Yunan tarafını ikna edemeyen Başkan Johnson, her iki liderle ayrı ayrı bir araya gelerek 
soruna çözüm bulmaya çalışmıştır. ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’ı görüşmeye çağırması, 
Kıbrıs’ta her iki toplumun bulması gereken çözümü bulamamasından kaynaklanmaktadır. 
ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerine göre, başlangıçta Amerikalılar “Kıbrıslıların dışarıdan 
medet umarak değil, onları teşvik edip sorunu kendilerinin çözmesi için cesaretlendirmeli-
yiz”487 görüşünden hareketle anlaşmazlığın çözümünü istemişlerdir. Böylece ABD yönetimi, 
çıkarları gereği iki toplumu baskılayarak veya nüfuz altına alarak, dilediğini yapabilme fır-
satını elde edeceğini düşünmüştür. Ancak bu gerçekleşmeyince Amerikan yönetimi, bu kez 
her iki anavatanı Washington’a davet ederek ikna etmeye çalışmıştır.

Oysa İnönü ve Papandreu, bu görüşe karşıdırlar. Örneğin İnönü, Makarios’un politika-
sının Türk-Yunan münasebetlerini ciddi bir tehlikeye sevk ettiğini söyleyerek, “… Zürih ve 
482  “Johnson’un Mektubu”, Hürriyet, 13 Haziran 1964, s. 1.
483  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/6-3, Fihrist No. 6654-6, Tarih: 05.05.1964.
484  “Adalet Partisi Genel Başkan Vekili Dr. Sadettin Bilgiç’in Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’e Sunduğu Mektup”, Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, 
Yer No. 4/4-36, Fihrist No. 4685, Tarih: 19.06.1964.
485  Gülen, s. 413.
486  Haluk Şahin, Gece Gelen Mektup Türk-Amerikan İlişkilerinde Dönüm Noktası, Cep Kitapları, İstanbul, 1987, s. 93.
487  “Telegram from the Department of State to the Embassy in Greece-Washington, January 15, 1963, 7:08 p.m.”, Foreign Relations of The United 
States, 1961–1963 Volume XVI, Eastern Europe; Cyprus; Greece; Turkey, Document, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/ch6, 
E.T. 12.05.2018.
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Londra Antlaşmaları esasını Yunanistan’ın muhafaza edip etmeyeceği…”488 sorusunu aracı-
lar vasıtasıyla iletmiş ve bunun üzerine Yunan Dışişleri Bakanı “… kesin teminat ver(erek), 
Makarios’a … tebligat yaptığını bildirdi(ğini)…”489 açıklamıştır.

Başkan Johnson’un, mektubun Türkiye üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi gidermek gibi 
bir tutum içine girdiği de görülmüştür. İnönü görüşmeden, iki hususu elde ederek çıkmış-
tır. Bunlardan birincisi, 1959-1960 Zürih ve Londra Antlaşmalarının yasal açıdan bağlayıcı 
olduğu ve çözümün bu çerçevede yapılacağını ABD’ye kabul ettirmiş;490 ikincisi ise, Ada’da 
güvenliğin sağlanması için ABD’nin inisiyatif alarak çalışmalar yapacağını garantilemiştir.491 

24 Haziran 1964 tarihinde İnönü, Washington’dan ayrılırken açıklama yapmış ve “mese-
lenin güçlüklerini saklamak istemiyoruz. Fakat Amerikalılar ile birlikte dün vardığımız netice, 
bu güçlüklerin hallini kolaylaştıracaktır… Savaş tehlikesi devam ediyor! Enosis’i kabul ederiz, 
şu şartla ki Ada’nın bir kısmı Türkiye’ye bir kısmı (da) Yunanistan’a verilsin”492 demiştir. İnö-
nü, Amerika dönüşü önce İngiltere, ardından Fransa’ya uğramış, 1 Temmuz 1964 tarihinde 
General de Gaulle ile görüşmüştür. 

Başkan Johnson, İnönü ile görüştükten sonra gerekli girişimleri başlatarak, 9 Temmuz 
1964 tarihinde Cenevre’de Türkiye ve Yunanistan’ın katıldığı bir konferans tertiplemiştir. Bu 
toplantıda ABD özel temsilcisi Acheson, hazırladığı çözüm planını taraflara sunmuştur. Bu 
plana göre Karpaz Yarımadası’nda egemenlik hakları Türkiye’ye ait olmak üzere bir üs ve-
rilecek ve Ada’nın Kıbrıslı Rumların ya da Yunanistan’ın egemenliğine bırakılan bölgesinde 
yaşayacak Türklerin, çoğunlukta olduğu iki veya üç bölge özerkliğe sahip olacaktır. Ayrıca 
Ada’da yaşayacak Türklere, Lozan’da azınlıklara tanınan hakların aynısı tanınacak ve Meis 
Adası da Türkiye’ye devredilecektir.493 Böylece Acheson tarafından önerilen planla tarafla-
rın Enosis ve Taksim taleplerinin karşılanmasına ve güvenlik ile siyasî beklentilerine cevap 
verilmesi sağlanacaktır. Konuyla ilgili olarak İnönü, müzakereleri yürüten Nihat Erim’e “pla-
nın müzakere edilebileceğini” söylemiş ve “Türklere verilecek arazinin genişletilmesi için 
çaba göstermesini” istemiştir. Kıbrıs’ta durumun normale dönüşmesinin zor olacağına ina-
nan İnönü, “Anlaşma sağlansa da uygulaması zor olacaktır. Bir nüfus değişimi şart ve mec-
buri olmalıdır. Karpaz’dan genişçe bir alan verirlerse hoş görebiliriz” diyerek Erim’e bu yön-
de talimat vermiştir.494 Bu talimatla İnönü ilk defa, Kıbrıs’ta toplumsal barışın ve güvenliğin 
temin edilebilmesi için nüfus mübadelesi olabileceğini belirtmiştir. İnönü, Ada’da kurulması 
488  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/6-3, Fihrist No. 6654-6, Tarih: 05.05.1964.
489  Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No. 4/6-3, Fihrist No. 6654-6, Tarih: 05.05.1964.
490  Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerine göre bu kabul 28 Nisan 1963 tarihinde raporlanmıştır. Kıbrıs Büyükelçiliğine verilen direktif ile “5 
Nisan’da (1963) Londra-Zürih Antlaşmalarının ve Anayasası’nın geçerliliğini sürdürdüğünü ve karşılıklı güven temelinde her iki toplumun da anlaşmaya 
varılarak gerekli değişikliklerin gerçekleştirilebileceğini dile getirdiğimiz görüşümüzü teyit edin” talimatıyla bu görüş kabul edilmiştir. Bu talimatı yerine 
getiren Lefkoşa Büyükelçisi Wilkins “Londra-Zürih antlaşmalarının geçerliliğine olan inancımızı sürdürdüğümüzü tekrar tekrar vurguladım” diyerek mer-
keze bilgi verdiği anlaşılmaktadır. Bkz. “Telegram from the Embassy in Cyprus to the Department of State-Nicosia, April 30, 1963, 5 p.m.”, Foreign Re-
lations of The United States, 1961–1963 Volume XVI, Eastern Europe; Cyprus; Greece; Turkey, Document, https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1961-63v16/ch6, E.T. 12.05.2018.
491  Fırat, E.T. 12.04.2018.
492  “İnönü, Johnson’ın Özel Uçağı ile ABD’ye Gitti”, Tarihte Bugün, 23 Haziran, http://www.ismetinonu.org.tr/index.php/takvim-2016/121-hazi-
ran/3334-tarihte-bugun-23-haziran, E.T. 18.04.2018.
493  Dışişleri Bakanlığı Belleteni, No. 2, 1964, s. 6-7’den aktaran Fırat, E.T. 12.04.2018.
494  Erim, s. 372.
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muhtemel federasyonun coğrafi mekânına, nüfusla destek olunabileceğin ilk sinyallerini 
vermiştir. Bununla ilgili durum, ancak 1975 yılında yapılan Nüfus Mübadelesi Antlaşması ile 
yapılabilmiştir.

Türkiye’nin görüşme zemini olarak kabul ettiği bu plan, Makarios’un karşı çıkması üze-
rine Yunanistan tarafından da reddedilmiş, bunun üzerine Acheson, 20 Temmuz 1964 ta-
rihinde ikinci planını taraflara sunmuştur. Bu planda, Türkiye’ye verilmesi düşünülen üssün 
50 yıllığına kiralanacağı önerisi, Yunanistan lehine Enosis’e yol açacağı gerekçesiyle Türkiye 
tarafından reddedilmiştir.495 Buna karşın Yunanistan, Acheson’ın ikinci planını olumlu bul-
muş ve bu planı “temel alınabilecek bir belge” olarak nitelendirmiştir. Başbakan Papandreu, 
Türklere verilen arazinin sınırlandırılmasını olumlu olarak değerlendirmiş ise de, katıksız 
Enosis’i hedefleyen Makarios için bu plan kabul edilemez olarak görülmüştür.496 Makari-
os’un görüşlerinin değiştirilmesi mümkün olmayınca, Amerika’nın arabuluculuk girişimleri 
sonuçsuz kalmış ve ABD yönetimi, 31 Ağustos 1964 tarihinde Cenevre görüşmelerinden 
çekildiğini açıklamıştır.

Cenevre Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra, Kıbrıs’ta çatışmalar ye-
niden başlamıştır. 16 Temmuz 1964 tarihinde Rumlar, Girne’de St. Hillarion Kalesi’ni zorla-
maya başlamışlar ve 6 Ağustos 1964 tarihinde ise TMT denetimindeki Erenköy ve Mansura 
bölgesine Grivas komutasındaki askerlerin saldırması sonucunda çatışmalar yeniden şid-
detlenmiştir. Erenköy’deki Türklerden haber alınamaması üzerine İnönü Hükümeti, BM ve 
NATO’ya başvurduktan sonra, 8-9 Ağustos’ta Rum ve Yunan kuvvetlerini bombalamaya 
başlamıştır. Bu sırada bir Türk uçağı düşmüş ve pilot Yüzbaşı Cengiz Topel şehit edilmiş-
tir. Türkiye’nin Ada üzerindeki girişimleri tedirginlik yaratmış ve bu durum, BM’nin araya 
girerek ateşkes çağrısı yapmasına neden olmuştur. İnönü, Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan 
Tansel’in bombardımanın sürdürülmesi ısrarına rağmen bu çağrıya olumsuz yanıt vererek, 
sıcak savaşı önlemiştir.497

Rumların Erenköy saldırısı, bölgedeki Türklerin ortadan kaldırılması ve Türkiye’den ya-
pılan ikmalin önlenmesi için yapılmıştır. Başbakan İnönü, büyük devletleri harekete geçi-
rebilmek amacıyla 1963 Kanlı Noel olayları sonrasında ilk kez, silahlı güç kullanımına karar 
vermişse de Türk jetleri Ada üzerinde sadece ihtar uçuşu yapabilmişlerdir. Ancak 7-9 Ağus-
tos 1964 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtı sırasında Rum mevziilerinin bomba-
lanması, Batılı devletleri harekete geçirmiş ve Makarios, Erenköy bölgesindeki ablukayı kal-
dırmak zorunda kalmıştır. Böylece İnönü, Kıbrıslı Türkleri ve ulusal çıkarlarını koruyabilmek 
için ilk kez güç kullanabileceğini göstermiştir.

Aslında Türkiye’nin, Ada’ya hava kuvvetleriyle müdahale etme kararın alınmasındaki en 
önemli etken, 21 Mayıs darbe girişiminden sonra ordu içinde yapılan “Temizlik Hareketi”nin 
495  Fırat, E.T. 12.04.2018.
496  Gülen, s. 418.
497  Fırat, E.T. 12.04.2018.
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silahlı kuvvetlerde yeniden disiplini sağlamış olması ve ordunun teknik hazırlıklarını gö-
receli olarak sağlamış olmasından kaynaklanmaktadır.498 Ancak İnönü’nün bombardımanı 
sürdürmemesi, krizi ileri bir safhaya taşımak istememesinden kaynaklanmaktadır.

İnönü bu tutumuyla Türkiye’de iç kamuoyunda yaşanan istikrarsızlıklar ve muhalefetten 
gelen baskılara rağmen TSK’yı herhangi bir maceraya atmamış, dış politikada kurulmuş itti-
fakları zedelemeye çalışmamış ve oluşturulan statükonun korunması için titiz davrandığını 
göstermiştir. Ancak İnönü’nün, uluslararası platformda statükonun değişmesi ve yumuşa-
ma dönemine girilmesi nedeniyle bunu uzun bir süre sürdürmesi mümkün olmayacaktır.499

Örneğin, 27-28 Ağustos 1964 tarihinde Amerika’nın Türkiye’yi sürekli olarak fedakârlı-
ğa zorlamasından ötürü, Ankara’da ilk kez Amerikan aleyhtarı gösteriler baş göstermiştir. 
Ardından İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, Türkiye’nin birçok yerinde Kıbrıs için miting-
ler yapılmaya başlanmıştır. Nihat Erim, Johnson Mektubu’nun iki ülke arasındaki ilişkiler ve 
Kıbrıs meselesine ciddi etkileri olduğunu, bu mektup gelene kadar bütün dünyada Ameri-
kalılara “Go Home” denilmeyen tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade etmektedir.500 Nitekim 
Türkiye’de 1960’ların ortasından itibaren Amerika’ya karşı oluşan ve özellikle 6. Filo’ya karşı 
yapılan eylemlerle simgeleşen tepkinin temelinde, Johnson Mektubu’nun olduğu bilinmek-
tedir. 

Türkiye’de ABD’ye tepkiler devam eder ken, Kıbrıs’ta Erenköy bölgesinde şiddetli ça-
tışmalar devam etmektedir. Bunun üzerine Türkiye, bölgede kuşatma altındaki mücahitlere 
helikopterler ile yiyecek yardımı yapmıştır. Ancak bu sırada SSCB, 30 Eylül 1964 tarihinde 
Kıbrıs Cumhuriyeti ile askerî yardım anlaşması imzalamıştır. 

Kıbrıs’ta Rumların yarattığı tehlikeli durum nedeniyle İnönü Hükümeti, bir yandan 5 
Ekim 1964 tarihinde Birleşmiş Milletlere başvurmuş, öte yandan durumu dengeleyebilmek 
için, 30 Ekim 1964 tarihinde Dışişleri Bakanı Erkin’i, SSCB’nin gönderdiği özel uçakla Mos-
kova’ya yollamıştır. İnönü Hükümeti’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak sıkıntı yaşadığı diğer 
husus, Bağlantısızlar Hareketi ve İslam âleminden yeterince destek görememesidir. Bunun 
farkında olan İnönü Hükümeti, dış politikada strateji değişikliğine gitmiştir.

5 Ekim 1964 günü Kahire’de toplanan İkinci Bağlantısızlar Konferansı’nda Makarios’un, 
56 devlet ve hükümet başkanı ile temasa geçip görüşlerini anlattığı bir ortamda, NATO 
ile CENTO üyesi olma özelliğini de kullanan Türk delegasyonu, Ada’daki Türklere haksızlık 
yapıldığını savunmuş, bazı Bağlantısız devletlerin desteğini almışsa da,501 bu destek sürekli 
olmamıştır. Zira bu harekete mensup üyelerin, Türk tezini desteklemesi halinde Kıbrıs’ın 
bölünmesi, kendi ülkelerindeki farklı etnik ve dinî grupların bölünmesi anlamına geleceğin-

498  Fırat, E.T. 12.04.2018.
499  Fırat, E.T. 12.04.2018.
500  Erim, s. 303.
501  Sönmezoğlu, 1995, s. 179.
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den, Türk tezlerine mesafeli durmuşlardır. Nitekim konferans bildirisinde, “Kıbrıs’ın toprak 
bütünlüğüne ve bağımsızlığına bütün ülkeler tarafından saygı gösterilmesi” istenmiş, “Kıb-
rıs halkının kendi geleceğini tayin hakkına vurgu yapılmış ve hiçbir yabancı devletin Kıbrıs’ın 
içişlerine karışmaya ve Ada’da kuvvet kullanmaya hakkının olmadığı” bildirilmiş ve “Ada’da-
ki yabancı üslerin kaldırılması ve bütün yabancı güçlerin Kıbrıs’tan çıkartılması” görüşü des-
teklenmiştir.502

Bu bildiriyle Bağlantısız ülkeler, Zürih ve Londra Antlaşmalarıyla tanınan Kıbrıs’a mü-
dahale etme hakkını tanımadıklarını ilan etmişlerdir. Bildirinin en önemli sonucu, BM Genel 
Kurulu’nda daha sonraki süreçte yapılacak Kıbrıs görüşmelerinde ortaya çıkacak ve Bağ-
lantısızlar’ın oyu ile Rumların görüşünü destekleyen bir karar çıkacaktır.503

Başbakan İnönü, Kahire’de alınan kararın Rum tezini destekler nitelikte olmasını “… 
İslam siyasetçileri içinden Müslüman Türklerin katledilmesini onaylayanların çıkmasının in-
sanlık tarihinde daima örnek gösterilecek bir adaletsizlik olduğunu”504 vurgulamıştır. İnönü, 
Bağlantısızlar Konferansı’ndan çıkan karardan sonra, Kıbrıs politikasında yeni bir siyaset 
belirlemeye ve uygulamaya karar vermiştir. 

İnönü ilk olarak, Türk-Sovyet ilişkilerini yeniden düzenlemeye karar vermiştir. İkinci ola-
rak, Kıbrıs’ta strateji değişikliğinde gitmiştir. Hükümet, 11 Aralık 1964 tarihinde yapılacak 
BM toplantısından önce, Türkiye’nin yeni stratejini açıklamış ve bundan böyle ulusal tezinin 
“Bağımsız Kıbrıs” olacağını ilan edilmiştir. İnönü Hükümeti’nin yeni Kıbrıs stratejisindeki 
temel ilkeleri: Türkiye’nin Kıbrıs Devleti’nin bağımsızlığına saygı göstereceği; Ada’da tek 
yanlı uygulanacak self-determination ilkesi Enosis’e yol açacağından bağımsızlık ilkesi ile 
bağdaşmayacağı; bu yüzden self-determination ilkesinin her iki topluma ayrı ayrı uygulan-
ması gerekeceği, ancak Ada’nın bölünebileceği gerekçesi ile Türkiye’nin, her iki akıma da, 
yani Enosis’e ve Taksim’e karşı çıkacağı;505 Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve Ada’daki Türklerin 1959-
1960 Antlaşmaları ile garanti altına alınacağı; Ada’nın bağımsızlığı için tarafların bir araya 
gelerek bir anlaşmanın imzalanacağı; varılacak anlaşmada Türk topluluğuna azınlık hakları 
değil, Ada’da iki toplumun varlığına delalet edecek nitelikte olacağı; Türk topluluğunun 
teminatı ve Ada’nın bağımsızlığının, ancak kurulacak yeni bir federasyon ile sağlanabile-
ceği ve federasyon topluluklarının coğrafî birlik ve muhtariyet şeklinde yer alması halinde 
devamlı teminat altında olabileceği şeklindedir.506

Taksim tezinden, federasyon tezine geçen Türkiye, artık Kıbrıs meselesinde Batı ittifakı 
dışında da destek arayışlarına girişmiştir. Örneğin SSCB’de, Rumların tezini destekleyen 
502  Eskiyurt, Sarıca ve Teziç, 1975, s. 88.
503  Melek M. Fırat, 1960-1971 Arası Türk Dış Politikası ve Kıbrıs Sorunu, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1997, s. 150.
504  İlhan Turan, İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri: 1961-1965, TBMM Basımevi, Ankara, 2004, s. 666.
505  Ankara Hükümeti’nin, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 1 Ekim 1963 tarihli belgesinden hareketle Taksim tezine karşı çıktığı anlaşılmaktadır. Bu belgede 
“…(Dışişleri Bakanı Feridun Cemal) Erkin Ada’nın bölünmeden farklı çözüm yolları söylemeye devam etti; çünkü bölünmesi durumunda ortaya çıkacak 
sıkıntı ve zorlukları fark etti. … Sorulan bir soruyu yanıtlayan Erkin, bu bölünmenin kitlesel bir nüfus hareketine ihtiyaç duyacağını söyledi. Türkiye’nin 
bölünmeyi istemediğini ve önermediğini de ekledi; Türkiye, mevcut Anayasa’nın devam ettirilmesini Kıbrıs’tan istedi” denmektedir. Bkz. https://history.
state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/ch6, E.T. 12.05.2018.
506  Cumhuriyet, 25 Ekim 1964, Sayı: 14452, s. 1’den aktaran Gülen, s. 420.
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Kruşçev’in yerine Brejnev’in göreve gelmesi de, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesin-
de büyük rol oynamıştır. Nitekim İnönü, Amerika ve Batı’nın isteğinin aksine Türkiye’nin 
Sovyetlere düşman olmayacağını belirtmiş ve Dışişleri Bakanı Feridun Erkin’i Moskova’ya 
göndermiştir. Erkin, 25 yıl sonra Sovyet topraklarına ayak basan (30 Ekim 1964) ilk Türk 
Dışişleri Bakanı olarak dikkat çekmiştir.507

Türk ve Sovyet heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda yayımlanan 6 Kasım 
1964 tarihli ortak bildiride “… Kıbrıs’ın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne riayet esası-
nı ve her iki cemaatin kanuni haklarına riayet ve Ada’da iki milli cemaatin varlığını tanıma 
esası üzerine barış içinde yaşamalarını sağlayacak bir çözüm yolunun bulunmasına taraftar 
olduklarını ifade etmişlerdir”.508 Görüldüğü üzere Sovyet Rusya, Kıbrıs meselesinde politika 
değişikliğine gitmiş ve Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığı kabul ederek, her iki 
cemaatin hukukî haklarını tanıdığını açıklamıştır.509

Dışişleri Bakanı Erkin, SSCB’ye yaptığı gezinin “tatminkâr” olduğunu bildirmiş ve bu 
ülkenin önceden Rum tezini desteklemesine rağmen artık görüşünün değiştiğini vurgula-
mıştır.510 Türk heyetinin Moskova gezisi, Atina’da geniş yankı bulmuş ve Sovyet yetkililerin 
Enosis’i reddetmelerinin Başbakan Papandreu’ya “ciddi bir darbe” olarak değerlendirilmiş-
tir. Ana muhalefet lideri Kanallepulos, iktidarı “Yunanistan’a çöküntüye götürmekle” suçla-
mıştır.511

SSCB Yüksek Şurası Başkanı Podgorny’nin, 4 Ocak 1965 günü  resmi bir ziyaret için An-
kara’ya gitmesi, Rusların Kıbrıs meselesine bakışlarındaki değişiminin ikinci safhası olarak 
görülmüştür. Daha sonra Podgorny, TBMM kürsüsünde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik 
ve toprak bütünlüğüne saygı istediklerini vurgulamış, Ada’da her iki toplumun barış içinde 
yaşaması için gereken önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekmiş ve “Kıbrıs’ta iki cema-
atin de tanınarak meselenin barış içinde çözümlenmesinden yana olduklarını”512 belirtmiştir. 
Ardından Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko, İzvestia gazetesi’ne verdiği demeçte, SSCB’nin 
Kıbrıs konusunda federasyon tezini desteklediğini resmen ilan etmiştir.513 Başbakan İnönü 
ise, SSCB’nin federasyon tezini desteklemesini “Kıbrıs davasının halli yolunda en önemli 
adım olarak gördüklerini”514 belirtmiştir.

İnönü Hükümeti, yurtdışında Kıbrıs meselesini anlatmakta güçlük çekerken ve bununla 
ilgili olarak politika değişikliğine giderken, Kıbrıslı Türkler arasında da birtakım sıkıntılar 
507  Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (1919-1980), Cilt 1, 14. Baskı, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2009, s. 775.
508  Tercüman, 7 Kasım 1964, Sayı: 1098, s. 1’den aktaran Gülen, s. 421.
509  Sönmezoğlu, 1995, s. 133.
510  Ulus, 13 Kasım 1964, Sayı: 14791, s. 7’den aktaran Gülen, s. 421.
511  Hürriyet, 11 Kasım 1964, Sayı: 5939, s. 7’den aktaran Gülen, s. 421.
512  Ulus, 6 Ocak 1965, Sayı: 14845, s. 7’den aktaran Gülen, s. 422.
513  Oran (ed.), s. 776.
514  Hürriyet, 23 Ocak 1965, Sayı: 6012, s. 7’den aktaran Gülen, s. 422.
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yaşanmış ve siyasal iktidar mücadelesi gün geçtikçe kızışmaya başlamıştır. Denktaş, 1963-
1964 çatışmaları sırasında Türkiye’nin askerî müdahalesine umut bağlamış bir durumday-
ken, Türkiye’nin Ada’ya kolayca müdahale edemeyeceğini anlamıştır. Ada içinde binlerce 
Kıbrıslı Türk, kâh Rum saldırıları karşısında, kâh Türk liderliğinin teşviki ile göç edip oldukça 
zor bir duruma düşmüştür. Bu sırada Kıbrıs Cumhuriyeti de bütünüyle Kıbrıslı Rumların 
eline geçmiştir. 

Bu durumu değerlendiren Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Türk toplumu lideri Dr. 
Fazıl Küçük, Türkiye Cumhurbaşkanı’na, Başbakanı’na, Dışişleri Bakanı’na ve Genelkurmay 
Başkanı’na bir rapor göndermiştir. Bu raporda Dr. Küçük, Kıbrıs Türkü’nün ve liderliğinin 
içinde bulunduğu durumu özetledikten sonra, hareket tarzı olarak önerdiği hususları Anka-
ra’ya bildirmiştir. Dr. Küçük’ün yaptığı öneriler, Ada’daki Türk toplumu adına görev yapan 
üst düzey karar alıcılarla istişare edilerek hazırlanmıştır. Ancak Dr. Küçük’ün belirttiği yeni 
hareket tarzı, Ankara Hükümeti ve Türk devletinin genel kabul ve prensiplerine temelden 
aykırıdır. Zira Ada’daki Kıbrıs Türk liderliği, mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti’nin meşru olmadığını 
ve Kıbrıslı Türklerin ayrı bir idarî yapılanma içinde giderek, Ada’nın taksim edilmesi gerekti-
ğini ileri sürmektedir. Dr. Fazıl Küçük’ün bununla ilgili görüşleri şu şekildedir:

Anayasayı çiğneyip Türkleri âsi kuvvet olarak ilan etmiş olmalarına rağmen halâ 

daha kendi kendilerini Hükümet otoritesi olarak kabul ettirmek gayreti içerisindedir-

ler. Bu maksatla memur, polis, jandarma ve diğer müstahdemlerin maaşlarını ödeme-

mekte ve Hükümetin meşruluğunu kabul ettiğimiz takdirde ödeme yapabileceklerini 

bildirmektedirler. 

(…) Rumlar Türk Bakanları ile beni, Bakanlar Kurulu toplantısına ve Temsilciler 

Meclisi’nin Türk üyelerini de 1964 Bütçesi’ni geçirmek bahanesi ile toplantılara davet 

etmektedirler. Bugüne kadar kendilerine gayri meşru bir Hükümet olduklarını ve dola-

yısıyla eski nizama dönemeyeceğimizi hissettirmiş bulunmaktayız.

(…) Anavatan Hükümeti’nin istikbal hakkındaki kat’i plân ve programının bildiril-

mesini ve müzakerelerde teklif edilecek durumumuzun tayinini rica ederiz. Bizim ka-

rarımız Kıbrıs Hükümeti’nin mevcut olmadığında ısrar etmek, Türk Cemaati’nin ayrı bir 

hükûmet olduğunu ilan etmek, seri bir hareket ile zayıf noktalardan çekilmek ve tak-

simden başka bir hâl çaresi kabul edemeyeceğimizi ilan ederek, bunun gerektirdiği can 

ve mal kaybına hazırlıklı olarak girişmektir. 

Anavatan Hükümeti yukarıdaki tezimizi benimsemediği veya mahzurlu bulduğu 

takdirde, Türk Cemaati’ne açıkça bunu bildirmeli ve Anavatanca tahakkukuna imkân 

görülmeyen, fakat bütün Türk Cemaati’nin inandığı bu dava uğruna daha fazla can ve 

mal kaybına uğramaksızın mücahitlerimizi ve şimdiki rejim altında yaşamalarına imkân 
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olmayanları derhal Ada’dan çekmek için harekete geçmelidir.

(…) Bakanlar Kurulu toplantısına veya Temsilciler Meclisi’ne iştirak ettiğimiz an bü-

tün mücahitlerimiz ve Rumlara karşı direnebilecek olan Türkler aleyhine “meşru” yol-

lardan imha ve sindirme siyaseti, bütün şiddetiyle devam edecek ve buna karşı gelecek 

Türk topluluğu bulunamayacaktır. Anavatan’ın Kıbrıs Türk davasını tahakkuk ettirebil-

mesi için bundan daha iyi bir fırsat bulunamaz. Bu fırsat kaçırıldığı takdirde Kıbrıs Türk 

toplumunun Kıbrıs’ta bekası imkânsız bir hale gelmiş olacaktır.

… (Bu) mütalaayı Türk Bakanlar, Temsilciler Meclisi’nin Lefkoşa’daki Türk üyeleri, 

Cemaat Meclisi Başkanı ve Lefkoşa’daki Cemaat Meclisi üyeleri ile istişare ettikten son-

ra kaleme almış bulunmaktayım.

Bu mütalâa ışığında Anavatan Hükümetimizin talimat ve direktiflerinin acilen tara-

fımıza iş’arını en derin saygılarımla rica ederim”.515

Dr. Fazıl Küçük’ün 31 Aralık 1963 tarihli bu raporunda, üç hâl tarzının belirlendiği anla-
şılmaktadır. Bunlardan birincisi, Kıbrıslı Türklerin kendilerini yönetebilmek için ayrı bir idarî 
yapılanmaya giderek taksimin önünün açılması; ikincisi, mevcut koşullarda Kıbrıs Cumhu-
riyeti’nin içinde bulunup Rum saldırılarına açık kalınması ve üçüncüsü, Ada’daki Türk nüfu-
sunun Türkiye’ye aktarılmasının sağlanmasıdır. 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aynı günlü belgesine göre Kıbrıslı Türklerin, bölünme kararı-
nı almaları halinde, Türkiye’nin askerî ve siyasî desteğiyle özerklik ilan edebileceklerine dair 
görüşler değer kazanmaya başlamıştır. Ancak ABD Büyükelçisine göre bunun yapılabil-
mesi için radikal nüfus hareketliliğine gerek vardır ki, bu tür çözümlemeler yerine, işlevsel 
bir federasyona geçilerek Kıbrıs’ın birliğinin sürdürülmesini teklif etmiştir.516 Ankara Hükü-
meti’nin arzusu, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kuran Antlaşmaların korunması ve rejimin devam 
etmesi yönündedir. Dolayısıyla Ankara Hükümeti’nin Kıbrıs Türk liderliğine tavsiyesi me-
murların, bakanların ve milletvekillerinin görevlerine tekrar geri dönmesi yönünde olmuşsa 
da, bu tavsiyeye pek de kulak asılmamıştır.517 Bu sırada Kıbrıs Türk liderliği, “Denktaşçılar” 
ve “Doktorcular” olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Denktaşçılar daha radikal ve eylemci; 
Doktorcular ise, daha temkinli ve itidalli olarak tanımlanmışlardır. 

Türkiye’nin Kıbrıs’a beklenen müdahalesinin gerçekleşmediğini gören Denktaş, “Tür-
kiye’nin müdahale yapamayacağı artık aşikâr olmuştu. Hazırlığı yoktu. Konjonktürü ha-
zırlamamıştı”518 diyerek hayal kırıklığını ortaya koymuştur. Üstelik 1964’te Kıbrıs Rum yö-
netimince Ada’ya girmesi yasaklanan Denktaş, Ankara’da yaşamak zorundaydı. Bu süre 
515  Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Fazıl Küçük’ün Türkiye’ye Cumhurbaşkanı’na, Başbakanı’na, Hariciye Vekili ile Genelkurmay Başkanı’na 
yazdığı rapor için bkz. Cumhurbaşkanlığı Cemal Gürsel Arşivi, Yer No: 4/4-36, Fihrist No: 4670, Tarih: 31.12.1963.
516  https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v16/ch6, E.T. 15.05.2018.
517  Özcan, E.T. 12.04.2018.
518  Denktaş, Cilt 5, 2000, s. 188.
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zarfında, Türkiye’nin Kıbrıs politikasını yakından tanıma fırsatı bulan Denktaş’ın morali 
daha da bozulmuştur. Zira Türkiye, Kıbrıs’a müdahale etmediği gibi, Kıbrıs’ta üs verilmesi 
karşılığında da Enosis’i temel alan çözüm planları üzerinde uzlaşabileceğinin sinyallerini 
vermeye başlamıştır. 

1966 yılında Ankara’da kendi parasıyla yayımladığı “12’ye 5 Kala” adlı kitap, Denktaş 
için öfke ve düş kırıklarıyla doludur. Kitabın adından da anlaşılacağı gibi, Denktaş, Kıbrıs’ın 
elden gitmesine “beş kaldığını” ileri sürmekte ve bunun sorumlusu olarak da Türkiye’yi ve 
İnönü Hükümeti’ni göstermektedir. Denktaş’a göre Türkiye, “ulusal bir Kıbrıs politikası ge-
liştirmediği” gibi, “Kıbrıs’a askerî müdahale hazırlığı” da yoktur.519 Kitabın bir başka yerinde 
ise Denktaş, şu anlamlı sözler, dile getirmektedir: “Kıbrıs Türkü’nün en büyük kuvveti Ana-
vatan’a kayıtsız şartsız bağlı olmasındadır. En büyük zaafı da Anavatanı yönetenlere kayıtsız 
şartsız inanmış bulunmasındadır”.520 Denktaş bu dönemde Türk hükümeti nezdinde olduğu 
kadar, Kıbrıs Türk toplumunda da ağırlığını yitirmekle karşı karşıya kalmıştır. 

Denktaş’a göre, kendisini yıpratmak isteyenler bulunmaktadır. Ancak onu destekleyen-
ler de vardır. Denktaş “… bendeki bu inancı destekleyen (ve) bu vizyonu paylaşan askerî ve 
sivil tanıdıklar da az değildi”521 diyerek, Özel Harp Dairesi içinde bulunan bir grup subaya da 
işaret etmektedir. Bu bir grup subay, Denktaş’ı korumakta ve ileride lider olması için hazırlık 
da yapmaktadır. Örneğin Turgut Sunalp, 1960 yılında Denktaş’ı geri planda tutarak, günü 
geldiğinde toplumun başına getirilmesini öneren kişidir.522 

Sonraki süreçte Denktaş, Ankara’daki zorunlu ikametten sıkılmış ve Kıbrıs’a dönüş yol-
larını aramaya başlamıştır. Ancak ne hükümet, ne de askerî zevat Denktaş’ın Ada’ya gitme-
sini istememektedir. Buna karşın Özel Harp Dairesi içindeki bir grup subay ile Kıbrıs’taki 
“Denktaşçıların” yardımıyla gizlice Kıbrıs’a giriş yapmaya karar vermiştir. Ada’ya çıkmak 
için bütün şartları zorlayan Denktaş, Rumların yoğun olduğu Ay-Theodoros bölgesine çık-
mış ve tutuklanmıştır. Belli bir süre Kıbrıslı Rumların elinde tutuklu kalan Denktaş, Anka-
ra’nın çabalarıyla Türkiye’ye iade edilmiştir.523

Bu olay dışında yaşanan bir diğer ilginç gelişme ise, Türkiye’deki Kıbrıslı öğrencilerin 
Londra’dan gelen gönüllülerle birlikte, Zir köyünde eğitime başlatılmalarıdır. Yapılan 15-20 
günlük askerî eğitimden sonra, Erenköy’e sevkiyat planlanmıştır. Erenköy’e yapılan ilk in-
tikal, 31 Mart 1964 tarihinde gerçekleşmiştir. Ancak bu sevkiyat, Mayıs ayında yaşanan bir 
olayla durmak zorunda kalmıştır. 

519  Denktaş, Cilt 5, 2000, s. 239.
520  Rauf R. Denktaş, 12’ye 5 Kala, Ankara, 1966, s. 58.
521  Denktaş, Cilt 5, 2000, s. 219.
522  Kemal Yamak, Gölgede Kalan İzler, Gölgeleşen Bizler, Doğan Kitap, İstanbul, 2006, s. 262.
523 Kızılyürek, http://www.izmirizmir.net/niyazi-kizilyurek-bir-adayi-bolmeye-adanmis-bir-omur-y2181.html, 11.02.2018.
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Bu konuda yaşananlar, İnönü’nün 3. Koalisyon Hükümeti’ni de zora sokmuştur. Zira 
Seferberlik Tetkik Kurulu, aldığı bir kararla Londra’dan gelen dokuz gönüllüyü uçakla An-
kara-Lefkoşa üzerinden Kıbrıs’a göndermek istemiştir. Londra’dan gelen dokuz gönüllü, 17 
Mayıs 1964 günü BEA’nin Ankara-Lefkoşa seferini yapan uçakla Kıbrıs’a gönderilmiştir. Kıb-
rıs’a gönderilen bu gönüllüler, Ankara’nın Mayıs güneşinde yüzleri yanmış ve asker tıraşlı 
olması nedeniyle Rum yetkililerinin dikkatini çekmiş ve sorgulamaya tabi tutulmuşlardır. 
Sorgu esnasında gönüllüler, askerî eğitim aldıklarını, Ankara’da bu işleri Kıbrıs Cumhuriye-
ti’nin Ankara Büyükelçisi Mehmet Ertuğruloğlu’nun organize ettiğini teker teker anlatmış-
lardır. Londra’dan başlayıp Ankara’da kimlerle temas ettiklerini, nerede kaldıklarını, nerede 
ve kimler tarafından eğitildiklerini anlattıkları gibi, gönüllülerden Çiçek adlı kişi, Rum rad-
yosuna çıkartılmış ve orada kamuoyuna olan-biteni bütün açıklığıyla anlatmıştır.524 

Bu gelişmeler üzerine, Kıbrıs Büyükelçisi Mehmet Ertuğruloğlu deşifre olmuş ve Maka-
rios Hükümeti tarafından devlete karşı ayaklanmayı teşvik ve silahlı adam eğitimi için or-
ganizasyon yapmaktan dolayı görevinden alındığı açıklanmıştır. Bu yüzden Türk Hükümeti 
oldukça zor duruma düşmüştür. Ankara, Kıbrıs’taki Büyükelçiliğini maslahatgüzar seviyesi-
ne indirmiş ancak diplomatik ilişkilerini hiçbir şekilde kesmemiştir.525 

Makarios Hükümeti, yaşanan Zir Köyü skandalından sonra Ankara’ya yeni bir Büyükelçi 
atamak için Ahmet Zaim adına akreman istemiştir. İstenilen bu akreman Türk Hüküme-
ti’nce kabul edilmiştir. 30 Ekim 1964 tarihinde Bonn Büyükelçiliği Müsteşarı Ahmet Zaim, 
Ankara’ya Büyükelçi olarak gönderilmiştir. 31 Ekim 1964 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’e Çankaya’da itimatnamesini Cumhurbaşkanı Makarios adına 
sunmuştur. Verilen güven mektubunda Makarios, “Size hizmet edebilecek bir sefirimiz olan 
Ahmet Zaim’i gönderiyorum. Onun size söyleyeceklerini, benim kendimin söylemiş olduğu 
gibi telakki etmenizi rica ederim”526 demiş ve ardından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ankara nez-
dindeki yeni ve ikinci büyükelçisi atanmıştır.

Bu olayın bir diğer ilginç yanı ise, Erenköy çatışmaları yaşanırken Türkiye’nin Kıbrıs’ta 
Erenköy bölgesini bombalamak zorunda kalmış olmasıdır. Zira Ankara, Kıbrıs’ın yeni büyü-
kelçisinin itimatnamesi kabul ettiği sırada Kıbrıs’ta çatışmalar şiddetlenmiştir.527 

Kıbrıs Türk liderliği ise, Ada’da çatışmaların kızıştığı her dönemde, Ankara Hüküme-
ti’nin Kıbrıs’a müdahale etmesini istemekte ve İsmet İnönü’ye heyetler göndermektedir. 
Özellikle 1964 yılının Mart ayında yaşanan saldırılar sonrası Dr. Küçük, Başbakan İnönü’ye 
bir telgraf çekerek, “Her türlü imkânınızla Kıbrıs Türkü’nün yardımına koşmanızı rica ede-
riz”528 deyince İnönü, “Biz mesuduz, bahtiyarız ki, Kıbrıs’ta vatanını korumak için ayağa kalk-

524  Turhan Korun, “Bir Kıbrıs Büyükelçisi’nin Dramı!”, Haber Kıbrıs, 27.01.2013, http://haberkibris.com/emin-dirvana-bir-manga-askerle-sindeye-gi-
der-2012-04-15.html, E.T. 03.04.2018.
525  http://haberkibris.com/emin-dirvana-bir-manga-askerle-sindeye-gider-2012-04-15.html, E.T. 03.04.2018.
526  http://haberkibris.com/emin-dirvana-bir-manga-askerle-sindeye-gider-2012-04-15.html, E.T. 03.04.2018.
527  http://haberkibris.com/emin-dirvana-bir-manga-askerle-sindeye-gider-2012-04-15.html, E.T. 03.04.2018.
528  Nur Batur, Yeniden Yasasaydım, Rauf Denktaş, Doğan Kitap, İstanbul, 2007, s. 95.
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mış insanlarımız var. Size elden gelen yardımı yapıyoruz. Vatan müdafaasında Türk’ün sabrı 
bittiği yerde başlar. Türk, vatan müdafaasında sabrım bitti diye teslim olmaz. Türk iseniz 
sabredeceksiniz”529 diyerek, Türkiye’nin müdahaleden çok Kıbrıslı Türklere destek vererek, 
Ada’daki müesses nizamın korunmasını tercih ettiğini vurgulamıştır.

Sonuç

Türk Dış Politikasının mihenk taşlarından birisi olan Kıbrıs meselesi, 1960’ların başından 
itibaren zorlu aşamalardan geçmiştir. 1960-1963 arası Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken, Tür-
kiye askeri müdahale, çekişmeler, koalisyon hükümetleri, siyasî af tartışmaları ve gösteriler 
ile çalkalanıp durmaktadır. Aynı dönemde Türk dış politikası ve uluslararası sistemdeki bazı 
gelişme ve olaylar, Türkiye’de ilk koalisyon hükümetleri silsilesinin son bulduğu 13 Şubat 
1965 tarihine kadar devam ermiştir. Bu atmosferde İnönü Hükümetleri, Kıbrıs sorunuyla 
arzu edilen ve beklenilen bir şekilde ilgilenememiştir.

Türkiye’de henüz olgunlaşmamış koalisyon kültürüyle ya da farklı ideolojilere sahip 
partilerin kuracağı hükümetlerle iç istikrarın sağlanması pek mümkün gibi görülmemekte-
dir. Dolayısıyla İnönü başkanlığında kurulan koalisyon hükümetlerinin ömrü pek uzun ol-
mamıştır. Öte yandan Kıbrıs ve Küba gibi krizlerle İnönü’den başka bir liderle uğraşabilmek 
oldukça zor olduğundan, 27 Mayısçıların vardığı isim İnönü olmuştur.

1960-1962 yılları arasında, Kıbrıs Türk liderliğini ve TMT kontrol altında tutulmaya çalı-
şılmışsa da, TMT liderliğinde yaşanan disiplinsizlik, acı olayların yaşlanmasına ve toplumsal 
korkunun artmasına neden olmuştur. O yıllarda kendi iç sorunlarıyla uğraşırken, NATO’daki 
müttefiki Yunanistan ile çatışmamaya özen gösteren Türkiye’nin, Kıbrıs’ta ayrılıkçı ve ça-
tışmacı politikalara onay vermesi beklenemezdi. Nitekim Türk Hükümeti’nin, Kıbrıs’a gön-
derdiği Büyükelçi Emin Dirvana bu çizgide görev yapmış, sık sık Kıbrıslı Türk liderlerle karşı 
karşıya gelmiştir. 

Türkiye’nin tavrını pasif ve yetersiz gören Rum liderliği, Ada Türklerine karşı saldırı-
ya geçmiş, ancak Türkiye hem sorunu barışçı yollarla çözümlemeyi ilke edindiği, hem de 
TSK’nın askerî harekât yapacak donanım ve kudrete sahip olmadığından harekete geçme-
miş/geçememiştir. 

Başbakan İnönü, Kıbrıs meselesinde Batı ittifakından beklediği desteği alamayınca 
Doğu’dan destek aramaya başlamış ve federasyon tezini savunur hale gelmiştir. Bu bağ-
lamda SSCB ile yakınlaşacak adımlar atan İnönü Hükümeti, başlangıçta Makarios yanında 
konumlanan SSCB’yi Türkiye’nin yanına çekmeyi başarmıştır. Ne var ki, 1964 yılı boyunca 
Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline gelen Kıbrıs meselesi, İnönü’nün başında bulundu-
ğu hükümetleri oldukça yıpratmıştır. III. Koalisyon Hükümeti, iç siyasette giderek yükselen 
529  “Rauf Denktaş’ın Kıbrıs Üzerine Sözleri”, http://www.emrecetinblog.com/rauf-denktasin-kibris-sorunu-uzerine-sozleri/, E.T. 18.04.2018.
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AP karşısında oylarını arttırmayı başaramamıştır. Hükümeti düşüreceğini ilan eden AP’nin 
genç ve yeni lideri Süleyman Demirel, beklediği fırsatı 1965 yılı bütçesinin TBMM’de oylan-
ması sırasında yakalamıştır.

21 Aralık 1963 Kanlı Noel hadiseleri ve toplumlararası çatışmalar, TMT’nin nizami kuvvet 
olarak yeraltından yerüstüne çıkıp Kıbrıslı Türklerin haklarını koruyan silahlı bir kuvvet ola-
rak doğmasına neden olduğu gibi, 20 Temmuz 1974 tarihine kadar süren bir mücadelenin 
yaşanmasına imkân tanımıştır. Bu süreç içerisinde İnönü’nün başında bulunduğu koalisyon 
hükümetlerinin katkısı ve değerinin büyük olduğu değerlendirilmektedir.
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TRT Arşivi, http://www.trtarsiv.com/izle/80416/makarios-un-turkiye-ziyareti, E.T. 
19.04.2018.
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ULUSAL BASINDA İSMET İNÖNÜ’NÜN VEFATI:

SÖYLEM ANALİZİ İLE BİR OKUMA 
DENEMESİ

 Engin Berber530

Cumhuriyet Türkiye’sinin varlığı ve gönenmesine; asker, diplomat, siyasetçi ve devlet 
adamı sıfatıyla önemli hizmetlerde bulunmuş olan İsmet İnönü, 25 Aralık 1973 günü yaşa-
mını yitirmişti. Topluma mal olmuş insanların, ölümlerini izleyen ilk günlerde, birilerinin531 
gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda ölüm ardı yazıları (nekroloji)532 kaleme alması, dünya-
nın her yanında yazılı kültürün parçası olan edebi bir gelenektir. Merhumun özlü yaşam öy-
küsü, kişilik özellikleri, erdemleri ile kamu yararına olan eylem ve çalışmalarının birlikte veya 
ayrı ayrı anlatıldığı ölüm ardı yazıları, “öncelikle kaybedilen kişinin anısına duyulan saygının 
bir ifadesidir ve haber verme, duyulan üzüntüyü paylaşma kaygısı taşır”533. Bu çalışmada 
söylemi analiz edilecek ölüm ardı yazıları, sadece portre ve eleştirel nitelikte olanlardır534.

530 Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Prof. Dr.
531 Bu birileri, merhumun sevdiği ve/veya akrabalık ilişkisi bulunan yakın çevresinden olabileceği gibi; yaptığı çalışmalarla düşüncelerini izleyip de-
ğerlendiren, şahsen tanımadığı ve/veya sevmediklerinden de olabilir.
532 Nekroloji, kaynağı Yunanca olup “ölenin arkasından söylenilen” anlamındaki, Batı dillerine de geçmiş bileşik bir sözcüktür (nekro+logos). 
533 Sema Çetin Baycanlar, “Cahit Sıtkı Tarancı’nın Ölümü Ardından Yazılanlar ve Ölüm Ardı (Nekrolojik) Yazıları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, 
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14/2, 2005, s. 106.
534  Biyografik, haber verme amaçlı, bir anıdan yola çıkmış ve duygusal tepkiler veren ölüm ardı yazıları da vardır.
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Tablo 1: Gazetelerde Söylemi Analiz Edilecek Ölüm Ardı Yazıları
İsmi Ulusal/

Yerel
Politik çizgisi Yazıyı kaleme alan, başlık ve tarih

A Milliyet Ulusal Sosyal Demokrat çizgide: 
Bağımsız, Özgürlükçü1*

1. Burhan Felek, “İnönü de Tarihteki 
Yerini Aldı”, (27 Aralık 1973).

2. Burhan Felek, “İsmet Paşa’dan Son-
ra”, (28 Aralık 1973).

3. Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak [Atatürk 
Enstitüsü Başkanı], “Devlete Adan-
mış Bir Kahraman Ömür…”, (28 Ara-
lık 1073).

4. Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, “Büyük Mi-
mar”, (28 Aralık 1973)

5. İsmail Cem, “İnönü’yü Anarken”, (28 
Aralık 1973).

B
Hürriyet

Ulusal Demokrat, Bağımsız2**

1. Hürriyet, “Başımız Sağolsun”, (26 
Aralık 1973).

2. Ecvet Güresin, “O’nun Ardından; 
Uğurladık”, (28 Aralık 1973).

3. Oktay Ekşi, “İnönü’yü Anlatmak”, 
(28 Aralık 2018). 

C

Halka ve 
Olaylara 
Tercüman

Ulusal Sağcı ve CHP’ye muhalif**3*

1. Tarık Buğra, “İsmet İnönü”, (25 Ara-
lık 1973).

2. Ahmet Kabaklı, “Ölümden Öteye”, 
(27 Aralık 1973).

1-5. Tarık Buğra, “Toprağa Verdiğimiz: 
“1” (29 Aralık 1973); “Çizmeden 
Çıkmak: “2” (30 Aralık 1973); “Dev-
let Adamı-Parti Adamı: “3”, (31 
Aralık 1973).

6. Ahmet Kabaklı, “Milli Yas Üslubu”, 
(30 Aralık 1973).

D Günaydın Ulusal Milliyetçi, muhafazakâr**** 1. Necati Zincirkıran, “İsmet Paşa”, (26 
Aralık 1973).

E

Ege’nin 
Sesi-
Egelinin 
Sözcüsü 
Ekspres

Yerel (İz-
mir)

Demokrat 1. Jerfi Yener, “Ne Kurulmaz Hükümet-
miş”, (26 Aralık 1973).

* Bu değerlendirme 31 Ocak 2005’te, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Y. Yılmaz tarafından yapılmıştır: 
http://www.milliyet.com.tr/ombudsman/aokur.html (24.10.2018). 
** Bu değerlendirme1 Mayıs 1998’de yayımlanmış “Adı, Hürriyet” başlıklı haberden alınmıştır:  http://www.hurri-
yet.com.tr/gundem/adi-hurriyet-39016781 (24.10.2018).
*** Bu değerlendirme Hülya Yalim tarafından yapılmıştır: http://www.hulyayalim.com/dunden-bugune-tercu-
man-ile-gozcu-gazetesi-ve-kapatilma-nedenleri/ (24.10.2018). 
**** Bu değerlendirme, https://www.turkcebilgi.com/g%C3%BCnayd%C4%B1n_(gazete) sitesinden alınmıştır 
(24.10.2018).
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Politik (ideolojik) bakımdan merkez ve/veya merkezin sağ ve soluna yakın Türkçe dilli 
beş gazetede, dokuz farklı yazarın kaleminden çıkma, 16 adet ölüm ardı yazısından felsefe, 
sosyoloji, dilbilim, psikoloji, edebiyat çalışmaları, antropoloji ve medya-iletişim gibi farklı 
disiplinlerden beslenerek gelişmiş söylem analizi (discourse analysis) yöntemi ile sayılabilir 
veriler toplanmıştır. Söz konusu verilerin toplanmasına, ölüm ardı yazılarına, İsmet İnönü 
hakkında yönelttiğimiz iki soruya yanıt olduğunu düşündüğümüz, aşağıdaki gazete temelli 
listelere işlenmiş sözcük ve sözcük dizinleri aracılık etmiştir. 

Bütünleşik bir teori ve yöntemi olmayan söylem analizi, dilin cümleye odaklanmış bi-
çimsel yönüyle (sentaks, fonoloji) değil, dil üzerinden hedef kitlesine ulaşan kullanıcıların 
şekillendirdiği, sosyo-kültürel anlam dünyasına odaklanır. Amacımız, kaynaklardan (Tab-
lo 1’deki) derlediğimiz sayılabilir verilerden hareketle “İsmet İnönü” ismine tekabül eden 
anlam dünyasını kavramaktır. Başka bir deyişle yaptığımız, seçtiğimiz sözcük ve sözcük 
dizinlerini ayrıntılı okuyup-incelemek suretiyle geçmişi yorumlamak ve anlamlandırmaktır 
(hermeneutik). 
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MİLLİYET [Sosyal Demokrat çizgide, Bağımsız, Özgürlükçü]

Soru 1: Kullanılan sıfat, sembol ifade vb. nelerdir?

Burhan 
FELEK

Büyük 
adam

Büyük va-
tan evladı

Büyük 
devlet 
adamı

Milli abide Asker ve 
politikacı

Büyük bir 
öğretici

Devletimi-
zin güven-
cesi

Deha

Ord. Prof. 
Dr. Sadi 
IRMAK

Güvenilir 
adam

Dünyada 
ışık

İkinci 
Adam Geleceklerin adamı Hesap ve mantık adamı

Anıt insan

İsmail 
CEM

Dünya 
adamı

Devlet 
adamı

Büyük 
mimar

Yardıma 
koşan Milli kişilik Ender 

insan

Devlet 
adamı

Devlet ko-
ruyucusu Çağdaş

Hepimizin 
somut bir 
parçası

Kendi 
varlığı-
mızın bir 
bölümü

Soru 2: Hangi hizmetleri ve kişisel özellikleri ile öne çıkarıldı (takdir edildi) veya 
eleştirldi (yerildi)?

Burhan 
FELEK

Ülkeyi tehlikeler, zarar-
ziyan ve engebelerden 
kurtarmasını bilmiş

TC’ni 
büyütüp 
terbiye 
eden

Demokra-
side rüş-
tünü ispat 
eden

TC’nin 
adeta do-
ğal vasisi

Bazı şey-
lere ve 
insanlara 
mim ko-
yardı

Kolay (olmayan) adam, 
Devletimizin güvencesi

Ara sıra anlaşılması 
zor, belki de bizim öl-
çümüzle hesaplanması 
mümkün olmayan bir 
muammaydı

Tek parti döneminde 
zirveye çıkmış bir yö-
netici olarak çok partili 
dönemde Başbakanlık 
kabul etmesi çok de-
ğerlidir

Atatürk’e devrimlerde yardımcı, 
O’nun ölümünden sonra başladığı 
işleri tamamlayan, devrimleri yer-
leştiren, TC’ni modern bir devlet 
yapmaya ömrünü hasreden

Kahraman, 
ömrünü 
devlete 
adayan

Ord. Prof. 
Dr. Sadi 
IRMAK

Atatürk’ün ardından 
İsmet İnönü’ye sahip 
olmak milletimizin 
büyük talihidir

22 Temmuz 1957 tarihli bildiri ile 
başında bulunduğu hükümet ve 
partisini suçlayabilme cesareti 
göstermiş kişi

En otoriter dönemde 
bile halk egemenliğin-
den yana

Atatürk’ün 
en yüce 
keşfi ve 
en büyük 
öğrencisi

İstikbali 
parlak 
gençlere 
fırsat 
veren

Devlet 
bütçesine, 
millet 
çıkarlarına 
hıyanet 
edenlere 
karşı 
kindar

CHP’nin “Ortanın 
Solu” söylemine izin 
vermesi, halkçılık 
ilkesini derinleştirmek 
istese de yanlıştı

Dilinden 
Atatürk 
kelimesi 
düşmeyen

İsmi bile 
milletin 
kurtuluş 
belgesi 
olan

Demokrasiye layık 
olabilmek için milletin 
yetiştirilmesi gereğine 
en içten inanan kimse

İsmail 
CEM

Siyaset ve Türkiye, İnö-
nü ile iç içe geçmiş ve 
elli yıl öyle kalmıştır

1971 yazında, ‘vatan 
haini’, ‘anarşist’ de-
nerek başlatılan genç 
avına, ‘bunlar nihayet 
memleket çocuklarıdır’ 
diyerek sele karşı dura-
bilmiş insan

Son elli yılda Türki-
ye’nin her aşamasında 
olan, her gelişmeye 
damgasını vuran

Menderes’i anlam-
sız idam kararından 
kurtarmak için nasıl 
çalışmışsa, gencecik üç 
insanı da bütün yü-
rürlükteki kuvvetlerin 
üzerine giderek kurtar-
maya uğraşan kişi

Dostu için olduğu 
kadar düşmanı için de 
güvenlik unsuru

Türkiye’de sevilmek/
sevilmemek tanımını 
çoktan aşmış kişi

İnsanı seven, insanı 
düşünen medeni
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HÜRRİYET [Demokrat, Bağımsız]

Soru 1: Kullanılan sıfat, sembol ifade vb. nelerdir?

Hürriyet Cumhur-
başkanı Siyasi lider Büyük 

insan

Büyük 
mücadele 
adamı

Asker

Ecvet 
GÜRESİN

Bir şanlı 
tarihin 
adamı

Türkiye’nin 
İkinci 
Adamı

Türk 
tarihinin 
renkli 
adamı

Koca Paşa

Oktay 
EKŞİ

Soru 2: Hangi hizmetleri ve kişisel özellikleri ile öne çıkarıldı (takdir edildi) veya 
eleştirldi (yerildi)?

Hürriyet

TC’ni ku-
ran önder-
lerden

Cumhu-
riyet tari-
hinin her 
safhasında 
damgası 
bulunan

Bazen 
barışçı, 
bazen 
gözünü 
kırpmadan 
kavgaya 
giren

Savaş 
alanlarının 
kuman-
danı

Uluslara-
rası siya-
setteki en 
güçlü kişi

Türk 
Milletinin 
makûs 
talihini ye-
nen Lozan 
kahramanı

Atatürk’ün 
silah arka-
daşı

Demokrasi 
dünyamı-
zın kuru-
cusu

Ecvet 
GÜRESİN

İkinci Dünya Savaşı’nda Adana’da, 
Kahire’de baskılara karşı inatla 
direnebilen

Mudanya Anlaşması’na, İnönü 
Savaşlarına, Lozan’a, İkinci Dünya 
Savaşı Türkiye’sine, çok partili de-
mokratik düzene imzasını basan

1945’ten günümüze en 
zor zamanlarda de-
mokrasiye nefes veren

Atatürk’ün devamı ve takipçisi Kalkışmalar olduğu zaman yumru-
ğunu balyoz gibi indirebilen

Oktay 
EKŞİ

Lozan’da en tecrübesiz 
diplomat iken, en bü-
yük başarıyı sağlayan 
diplomat

İnönü’nün insanlığa 
ve milletine yaptığı 
hizmetlerin en önemsiz 
görünenlerinden 
biri dahi, herhangi 
bir faninin kendisine 
ve soyuna nesiller 
boyu yetecek 
bir şeref payesi 
büyüklüğündedir.

Demokratik düzene 
geçiş, milletine yaptı-
ğına inandığı en büyük 
hizmetti.

En genç yaşta en fazla 
sivrilen asker
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Halka ve Olaylara TERCÜMAN [Sağcı ve CHP’ye muhalif]

Soru 1: Kullanılan sıfat, sembol ifade vb. nelerdir?
Tarık 
BUĞRA Asker

Ahmet 
KABAKLI

Devlet 
Adamı

Soru 2: Hangi hizmetleri ve kişisel özellikleri ile öne çıkarıldı (takdir edildi) veya 
eleştirldi (yerildi)?

Tarık 
BUĞRA

(Açıkça söyleme-
se de) İnönü’yü 
büyük adamlardan 
değil, büyük adam 
görüntüsü veren büyük 
hayat yaşamışlardan 
birisi kabul ediyor.

Kaderi ona yetenek-
lerini aşan görevler 
yüklemişti. Bu kader 
elbette dramatiktir.

Örnek bir 
mükemmellikle 
kurduğu Türk karakterli 
ailesi…

İsmet İnönü’nün asıl 
ve hayran olunmaya 
değer büyüklüğü 
kayıplardan, 
aldanışlardan, 
bozgunlardan hatta 
özellikle onlardan 
diri ve lekelenmemiş 
olarak çıkabilişi

Okumayan, sanat ve edebiyatla ilgilenmeyen 
politikacıdan partizan, parti adamı, üçkâğıtçı 
ve tilki çıkar. Bizim son dönem politikacılarımız 
içinde okuyan tek adamımız İnönü olmuştur. 
Onun karşısındakilerin çoğuna da kala kala, onun 
müzik, tiyatro, opera sevgisi ile alayı denemek 
kalmıştır.  Ölüm zaafları ve hataları görmezden 
gelmeyi gerektirmediği gibi, İnönü’nün üstün-
lükleri, başarıları ve büyüklüklerini küllendirme-
ye de sebep olamaz.

Türk toplumunun 
büyük devlet adam-
larından birisi sayı-
lacaktır (ama kendisi 
saymıyor). Toprağa 
verdiğimiz bu karakter 
(İnönü), bu ruh ve kafa 
yapısı hangi ana çizgi-
lerden oluşmuştu?

Kendisinden daha zeki 
ve kat kat demogojik 
kafaların, asıl önemlisi 
onların geniş halk des-
teklerine rağmen toz 
olup gitmeyişi, devlet 
adamlığını ciddiye 
alışı, bu konuda Os-
manlı geleneğine göre 
terbiye alışı, kendini 
yetiştirmeyi ihtiras 
derecesinde iş edin-
mesindendir. Okuyuşu 
ve öğrenme hırsını 
biran bile bırakma-
yışıdır. Vasat kafaya 
üstünlükler sağlayan 
bu karakter İnönü’yü 
İNÖNÜ yapmıştır 
(zorunlu bir itiraf)

Ahmet 
KABAKLI

Üslup sahibi, ciddi 
metotlu, gayretli Güvenilir, sorumlu ve vakar sahibi Devlet, hükümet ve otoritenin do-

kunulmazlığına çok önem verirdi.

Konuşma üslubu, ya-
şama üslubu, bir idare 
etme, ikna etme ve 
aile üslubu vardı. Her 
yaşta paçaları sıvamış, 
en ağır yükleri omuz-
lamıştı.

İnönü’ye haksızlık yapmak 
istemeyiz ama Fevzi Çakmak’ın 
cenazesinin resmi törensiz ve 
toprağa verildiği gün radyoda 
keyifli şarkılar çalındığı milletin 
hatırındadır.

Üniversiteleri üç gün gereksiz yere 
‘ense yapmaya’ götürecek kadar 
acayip, bol ve yapmacık nutuklu, 
fazla jestli matem gösterileri…

 İsmet Paşa övgü ile 
değil, kendine yakışan 
ciddi etütlerle sevil-
melidir.

İnönü, Türkiye tarih ve 
coğrafyasının bir parçası gibiydi.

Sağlığında İsmet Paşa’yı zaman 
zaman tenkit etmiş; tavır ve söz-
lerindeki (bizce) yerli veya yersiz 
doğru veya yanlış şeyleri yazmış, 
söylemişizdir. Fakat en şiddetli 
çıkışlarımızda bile saygıyı elden 
bıraktığımızı hatırlamıyoruz.
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GÜNAYDIN [Milliyetçi, muhafazakar]

Soru 1: Kullanılan sıfat, sembol ifade vb. nelerdir?
Necati 
ZİNCİRKI-
RAN

Akıllı, 
temkinli, 
tedbirli

Büyük 
insan

Yeri doldurulmayacak 
bir Türk büyüğü

Devlet ve siyaset 
adamı

Son yüzyılın yetiştirdiği 
büyük Türklerden

Soru 2: Hangi hizmetleri ve kişisel özellikleri ile öne çıkarıldı (takdir edildi) veya 
eleştirldi (yerildi)?

Necati 
ZİNCİRKI-
RAN

Olayları soğukkanlılıkla 
karşılayıp güçlüklerin 
altından sıyrılmasını 
bilen

Türk siyasi 
hayatında 
bir güç 
ve denge 
unsuru

Kısılan 
hürriyetler 
karşısında 
büyük bir 
mücadele 
veren

Ulusal kurtuluş sava-
şımızın ve cumhuriyet 
Türkiye’sinin iki numa-
ralı adamı

Türk devletinin demok-
ratik yapısını kuran, 
uygulayan ve bunu 
her güçlük karşısında 
savunan

Ege’nin Sesi-Egelinin Sözcüsü EKSPRES [Demokrat]

Soru 1: Kullanılan sıfat, sembol ifade vb. nelerdir?

Jerfi 
YENER

Tehlikeyi 
sezen 
adam

TC’ni 
yaratan 
sacaya-
ğının son 
Paşası

Demokrasi 
aşığı dev-
let adamı

Zor günle-
rin adamı, 
doğru 
yolun 
insanı

Lider Büyük 
insan

Soru 2: Hangi hizmetleri ve kişisel özellikleri ile öne çıkarıldı (takdir edildi) veya 
eleştirldi (yerildi)?

Jerfi 
YENER

Elli yıllık dünya tarihi-
nin her devrinde, elli 
yıllık TC’nin her yılında, 
ayında, haftasında, 
gününde, saatinde 
adını duyurup ağırlığını 
koymuş

Son yirmi beş yıllık 
demokrasi devrimizin 
her şeyi

(Tehlikeyi) sezmekle 
kalmayan, ısrarla 
uyaran ve tehlikeyi 
yok edinceye kadar 
mücadele etmekten 
yılmayan

Milli Şeflikten muha-
lefet liderliğine düştü-
ğünde milletine karşı 
en küçük bir küskünlük 
duymayan

Açıklama: İsmet İnönü hakkında yapılmış olumsuz değerlendirmeler, listelerde kırmı-
zı renk ile gösterilmiştir.
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Kaynak: Gazete temelli düzenlenmiş listeler (A,B,C,D,E)

İnönü hakkında en çok sıfat ve sembol ifade kullanmış olan yazarlara ev sahipliği yapan 
gazete, Milliyet’tir. Böyle olmasında, İnönü’nün damadı, gazeteci-yazar Metin Toker’in bir 
dönem Milliyet’te köşe yazarlığı yapması; 1954’ten öldürülmesine (1979) kadar, gazetenin 
başyazarı ve genel yayın müdürlüğünü yapmış Abdi İpekçi’nin, Atatürk ve en yakın mesai 
arkadaşı İnönü’ye duyduğunu düşündüğümüz hayranlığın rolü olmalıdır535. Ayrıca, Milli-
yet’in Osmanlı Devleti’nin çöküşüne tanıklık etmiş kıdemli yazarları: Burhan Felek ile Ord. 
Prof. Dr. Sadi Irmak’ın536, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyet Türkiye’sinin inşa-
sında, İnönü’nün katkısına iman ettikleri açıktır. Bu iki ismin, İnönü’nün Başvekil ve Reis-i 
Cumhur olduğu yıllarda memur, bürokrat ve siyasetçi olarak, kamuya hizmet ettiğini de 
unutmamak gerekir537. Milliyet’in, Felek ve Irmak’tan farklı olarak, yaşamına Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı olarak başlayan (1940) yazarı İsmail Cem’e gelince, İnönü’de, kendisinin 
CHP’den daha soldaki politik çizgisiyle bağdaştırdığı demokrat ve hümanist bir kişilik ve ra-
dikal eylemler bulduğu anlaşılıyor. Cem’in, İnönü’nün politik bakımdan karşıt konumlanmış 

Menderes ile Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını ipten alma çabalarına alkış tutması; insan 
ve memleket sevgisine göndermelerini başka şekilde okumak mümkün değildir. 

535 Başyazıları kadar, Türkiye siyasetine yön vermiş isimlerle yaptığı röportajlarıyla da tanınan Abdi İpekçi’nin, olasılıkla bu sebepten, “İnönü Atatürk’ü 
Anlatıyor” başlıklı bir kitabı (1968) vardı.
536 Bunlardan “Şeyh-ül Muharririn” unvanına layık görülmüş ilkinin doğum tarihi 1889; akademide herkese nasip olmayan bir mertebeye ulaşmış 
ikincisinin 1904’tür.
537 https://www.biyografi.net.tr (8.12.2018)’den, Burhan Felek 1924 yılında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) kurucuları arasındaydı. 1936 
yılına kadar atletizm federasyonu başkanlığı yapan Felek, 1938-1952 arasında TMOK Genel Sekreterliği, 1960-1964 ve 1965-1982 arasında ise, TMOK 
Başkanlığı yapmıştı. Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak ise, 1923 yılında devlet bursuyla gittiği Berlin Üniversitesi’nden, 1929 yılında doktor olarak mezun olmuştu. 
Türkiye’ye döndüğünde sırasıyla Ankara Hükümet Tabibi, Gazi Terbiye Enstitüsü Biyoloji öğretmenliği yapmış, 1933’te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’nde Profesörlüğe atandı. 1943’te CHP Konya Milletvekili, Halkevleri Yüksek Danışma Kurulu Başkanı ve Diyarbakır Bölge Müfettişi oldu. 1945’te Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilk Çalışma Bakanı olan Irmak (1947’ye kadar), CHP’nin seçimleri kaybettiği 1950’den sonra bir süre siyasete ara vermişti. 1974 yılında 
yeniden döndüğü siyasette, neredeyse ölümüne (1990) kadar kalmıştı.



ULUSAL KAHRAMAN 
DEVLET ADAMI 

İSMET İNÖNÜ

219

Kaynak: Gazete temelli düzenlenmiş listeler (A,B,C,D,E)

      Kaynak: Gazete temelli düzenlenmiş listeler (A,B,C,D,E)

İnönü hakkında sıfat ve sembol ifade en az kullanmış olan Halka ve Olaylara Tercüman 
gazetesi yazarları, en çok olumsuz değerlendirmenin de sahibidir. İlk bakışta gazetenin 
politik çizgisiyle açıklanabilir gibi görünen bu durum, Tarık Buğra’ya538 ait ve tamamı, İnö-
538 Lise yıllarında, sonradan tanınmış bir folklor bilimcisi olacak Pertev Naili Boratav’ın öğrencisi olmuş, 1991’de devlet sanatçısı unvanı verilmiş, 
değerli bir edebiyatçıdır (1918-1994). Önemli eserlerle bezediği yaşam öyküsü için bkz. https://www.turkedebiyati.org/tarik_bugra.html (9.12.2018).
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nü’nün kişisel özellikleriyle ilgili çok sayıda değerlendirmeden ötürü, geçerliliğini yitirmek-
tedir. Buğra’nın, 1973 

Aralık’ında numara vererek kaleme aldığı ölüm ardı yazılarının başlıklarında, ismini bile 
anmadığı İnönü’nün, zekâ ve yeteneklerini küçümseyen değerlendirmeleri, saygıda kusur 
ettiğini Aralık’ında numara vererek kaleme aldığı ölüm ardı yazılarının başlıklarında, ismini 
bile anmadığı İnönü’nün539, zekâ ve yeteneklerini küçümseyen değerlendirmeleri, saygı-
da kusur ettiğini düşündürmektedir. Ancak dikkatlice bakıldığında, bu değerlendirmeler 
içinde ve de 25 Aralık 1973 tarihli bir başka yazısında, İnönü’nün kurmuş olduğu aileyi; 
hatalarından kaynaklanan yenilgilerinden yıpranmadan çıkabilmesini sağlayan kıvraklığını; 
ciddiyetini; okuma ve öğrenme konusundaki hırsını takdir etmekten geri durmadığı görül-
mektedir. Buğra, bu meziyetlere sahip olmayıp İnönü’yü eleştirmek dışında bir şey yap-
mayan karşıtlarına, dolayısıyla politik anlamda birlikte saf tuttuğu siyaset erbabına, isim 
vermeden “partizan”, “üçkâğıtçı” ve “tilki” diyecek kadar samimidir. “Yiğidi öldür hakkını 
yeme” özdeyişini anımsatan bu yaklaşım, olumsuz değerlendirmeleri tamamen ideolojik 
olan (bu, söylediklerine hiç katılmadığımız anlamına gelmez), Halka ve Olaylara Tercü-
man’ın diğer köşe yazarı Ahmet Kabaklı540 için de geçerlidir. İnönü hakkında en çok sıfat ve 
sembol ifade kullandığını yazıp sebeplerini tartıştığımız Milliyet’in kıdemli yazarları da, bazı 
olumsuz değerlendirmeler yapmışlardır541. Felek’in, İnönü’nün kişisel özellikleri; Irmak’ın, 
ideolojik bir açılımı hakkında542 bu bağlamdaki değerlendirmeleri, kamuoyu ile paylaştıkları 
olumlu görüşlerinin, İnönü’ye güzelleme olmadığını göstermesi açısından önemlidir.  

539 Bkz. Tablo 1’de, 3-5 numarasıyla gösterilmiş.
540 Burhan Felek gibi “Şeyh-ül Muharririn” unvanı verilmiş (1996) olan yazarın (1924-2001) yaşam öyküsü için bkz. https://www.turkedebiyati.org/
yazarlar/ahmet-kabakli.html (9.12.2018).
541 KNK, “Bu Anı Evi Görülmeli”, 37, Sonbahar 2018, s. 39’da belirttiğimiz üzere, İnönü’nün buna ihtiyacı da yoktur. “… kişiliği ve bir birey olarak yöne-
timinden kaynaklanan hiçbir kusur ve/veya eksiklik, İsmet İnönü’nün insanımız ve ülkesi için yaptıklarının değerini ortadan kaldırmaya yetmez”.
542 Ne olduğu ve başarısı hala tartışılan “ortanın solu” söylemi hakkında ciddi bir literatür olduğunu söylemekle yetiniyoruz.
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Kaynak: Gazete temelli düzenlenmiş listeler (A,B,C,D,E)

Söylemini analiz ettiğimiz, politik çizgileri benzeşen/benzeşmeyen gazete ve köşe 
yazarlarının, İsmet İnönü’yle ilgili görüşleri ezici oranda olumludur. İnönü’nün, Türkiye’de 
bir siyasetçiyi betimlerken, bir araya getirilmesi nadiren mümkün, olumlu kişisel özellikler 
ve başarılı bir hizmet siciliyle birlikte anıldığı ortadadır. Atatürk’ün ardından yapılagelenin 
tersine, İnönü isminin “ulu”, “yüce” ve “ölümsüz” gibi, doğa/insan-üstü (metafizik) sıfat-
larla birlikte kullanılmadığı görülmektedir. Hiç kuşkusuz bu durum, Atatürk kadar olmasa 
da, Batılı diplomat ve yazarlarda hayranlık uyandırmış İnönü’nün543, kült (tapınma) haline 
gelmesini engellemiş olmalıdır. Atatürk’ün yakın geçmişe kadar açıkça tartışılması müm-
kün olmayan: Kişiliği etrafında oluşmuş büyüleyici etki (karizması) ve İnönü’nün Cumhur-
başkanlığı koltuğuna oturmasından bu yana, eleştiri konusu yapılagelen kişilik özellikleri 
ve eylemleri de (örneğin: banknotun üzerine resminin basılması)544, böyle olmasında rol 
oynamıştır. 

543 Bu değerlendirmeyi destekleyen bir çalışmanın ismini vermekle yetiniyoruz: Avni Candar, İkinci Reisicümhurumuz İsmet İnönü; Kısa Tercümei Hali 
ve Milli Büyük Hizmetlerinden bir kaçı, Ankara, 1938.
544 Bazılarına hak verilebilecek bu eleştirilerin temel nedeni: İnönü’nün, Atatürk’ün koltuğuna oturmasından kaynaklanan kıskançlık ve dönemsel 
koşullardan ötürü, selefi aleyhine açık edilememiş/edilemeyen düşüncelerin, İnönü’yü de yıpratarak kamuoyuna servis etmektir. Halk deyişiyle yapılmak 
istenen, çayın taşıyla iki kuş vurmaya çalışmaktır.
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İSMET İNÖNÜ VE AVRUPA’YA 
BAKIŞI

Sinem Ünaldılar Kocamaz545

İsmet İnönü’nün Avrupa ülkeleri ile olan ilişkileri ve bu ülkelere bakışı, dönemin kon-
jonktürel dinamiklerinden, savaş döneminde yaşananların etkisinden ve yeni kurulan bir 
devletin mevcudiyetini koruma çabasından ayrı düşünülemez. Bu çerçevede Lozan Antlaş-
ması ile birlikte oldukça çekişmeli ve zor bir dönemde sınanan Türkiye ve Avrupa ülkeleri 
arasındaki ilişkiler, İnönü’nün bu ülkelere olan tavrını ve bakış açısını önemli ölçüde etkile-
miştir. Avrupa ülkelerine karşı geliştirilen algı, daha sonraki dönemde ABD ile olan ilişkileri, 
Türkiye’nin NATO üyeliğini ve diğer önemli dış politika kararlarını da etkilemiştir. Dönemin 
koşullarına uygun dış politika geliştirmek konusunda oldukça başarılı bir lider olan İnönü, 
Avrupa ülkeleri ile olan diyaloğunu dönemin koşullarına göre dönüştürmeyi başarmış, Türk 
dış politikasının yönünü Batı dünyasından ayrı değerlendirmemiştir. Bu çerçevede Türki-
ye’nin Batı tarafından kurulan uluslararası örgütlerle geliştirdiği ilişkileri ve Avrupa Ekono-
mik Topluluğu ile Ankara Antlaşması’nın imzalanmasını da bu çerçevede değerlendirmek 
gerekir. Bu çalışmada İsmet İnönü döneminde Avrupa ülkeleri ile olan ilişkiler; Mudanya 
Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması, 2. Dünya Savaşı dinamikleri, Türkiye’nin NATO üye-
liği ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması bağlamında de-
ğerlendirilecektir. 

Mudanya Ateşkes Anlaşması

Mudanya’da başlayacak görüşmelerin öncesinde oldukça kritik bir dönemeçten geçil-
miş, başlaması muhtemel yeni bir savaşın eşiğinden dönülmüştür. Bununla birlikte Mudan-
ya’daki Müttefik Temsilcilerin, “İsmet Paşa bize mağlup generaller gibi muamele ediyor” 
diye serzenişte bulundukları Konferans, önemli bir başarı ile sona ermiştir546. Konferansın 
başarıya ulaşmasında Türk tarafının kararlılığı ve yaptığı ataklar önemli bir rol oynamıştır. 
13 Eylül günü Başkumandan, 1. ve 2. Ordunun İstanbul ve Çanakkale üzerine yürümesi-
545 Doç. Dr. Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
546  İsmet İnönü, İsmet İnönü’nün Hatıraları: Lozan Antlaşması I, Cumhuriyet, Yenigün Haber Ajansı 1998.
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ni emretmiştir. Silah atmadan ve savaşmadan İstanbul ve Çanakkale’ye orduyu ilerletmek 
ciddi bir risk olmakla birlikte başarılı bir hamle olmuştur. Bununla birlikte Türk tarafına en 
fazla sorun çıkaran ülke olarak İngiltere ile yaşanan sürtüşmenin çözülmesi için, Fransız 
General Pelle ile görüşen Atatürk, General Pelle’yi Boğazların tarafsız statüsü korunarak 
itilaf devletlerinin elinde kalması ve Trakya’nın tahliyesini esas alan bir mütareke yapılması 
konusunda ikna etmiştir547.

Sözü edilen önemli başarıyla birlikte Konferans başlamadan önce İngiltere’nin Türk 
ilerlemesine karşı müttefikleri ile hareket ederek İstanbul ve Boğazları korumak için te-
şebbüse geçmek ve müttefikleri katılmazsa yalnız başına muharebeye girmek gibi ihtimal-
leri düşündüğünü belirtmek gerekir. Böyle bir muharebenin yaşanmamasında, Fransa ve 
İtalya’nın isteksizliği, İngiltere’nin Dominyonlarından aldığı isteksiz cevaplar ve yukarıda 
belirtildiği gibi Türk tarafının kararlılığı belirleyici olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet 
İnönü’nün bu riskli dönemi doğru stratejilerle yönetmeleri, önce Mudanya Konferansı’na 
daha sonra da Lozan’a giden yolu açmıştır. 

İnönü’nün hatıralarında Mudanya Konferansı ile ilgili cümleleri, konferansın gerçekleş-
tiği zor atmosfere işaret etmektedir. 

Mudanya Konferansının ilk üç günü Trakya meselesinin müzakeresi ile geçmiştir. İlk 

müzakere açılır açılmaz benim ortaya koyduğum, dikkatlerini çektiğim mesele budur. 

Biz muharebe halindeydik, karşımızda düşman vardı. Düşmanı yendik ve takip ettik. 

Anadolu’dan çıkardık. Mudanya Konferansının toplanması ile askeri hareket durmuştur. 

Bu hal uzun müddet devam edemez. Böyle bekleyerek, karşımızdaki hasım kuvvetlerin 

yeniden zaman ve hazırlık kazanmasına fırsat veremeyiz. Onun için bir an evvel bütün 

memleketin tahliyesi işini halletmek lazımdır. Ben, tezimi bu şekilde izah ettim. Müna-

kaşalar oluyor: Diğer meseleler hal olunduktan sonra bu da hal olunur. Diğer mesele-

lerle beraber hal olunur548.

Mudanya Konferansı’nda Türkiye’yi en fazla zorlayan ve İsmet İnönü ile diplomatik bir 
savaşa giren General Harrington’un, İnönü’nün kişiliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmeler, 
onun siyasetçi olarak da oldukça başarılı olacağının göstergesi olduğu gibi, karşı tarafta 
yarattığı saygının da teyit edilmesi niteliğindedir. 

İlk gördüğüm vakit benim üzerimde büyük etki ve intiba yaratmadı. Görünürde 

gösterişsiz, ufak tefek bir insandı. Az konuşuyordu. Bundan başka çok da ağır işitiyor-

du. Fakat ayrıntı konusunda bir üstattı. Her satırı gayet dikkatle baştan tetkik eder ve 

baştan sona okur, notlarını süratle alır ve satırların arasında gizli bir mana bulunmadı-

ğına kanaat getirmedikçe fikrini söylemez. Ama daima nazik davranırdı. Heyecanlan-
547  İnönü, s. 20.
548  Zeki Arıkan, “Mudanya Ateşkes Antlaşması ve İsmet Paşa”, http://www.ismetinonu.org.tr/mudanya-ateskes-antlasmasi-ve-ismet-pasa, (Erişim 
Tarihi: 5 Eylül 2018).
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dığını hiçbir zaman belli etmedi. Hiç şüphe yok ki iyi bir generaldir. Öyle sanıyorum ki 

konferansa seçilmesi iyi olmuştur ve konuşulanlardan çok daha ötesini görmektedir549.

Lozan Antlaşması

Mudanya Konferansı’nda gösterdiği başarı, İnönü’nün Lozan Konferansı için de tercih 
edilmesinde önemli bir rol oynamış, Mudanya ile başlayan diplomatik başarı Lozan Konfe-
ransı ile perçinlenmiştir. Bununla birlikte Kurtuluş Savaşı’nın kahraman figürlerinden birisi 
olarak Türk tarafının gücünü temsil etmesi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine kişisel 
olarak duyduğu güvenin de, sözü edilen seçimin yapılmasında önemli bir katkısı olmuştur. 
Mustafa Kemal Paşa’nın Albay İsmet hakkında verdiği sicil (20 Mayıs 1917), onun bir dip-
lomatta bulunması gereken niteliklere sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır: “Ciddi, 
faal, düşüncesi gayet açık ve yüksek fikirli. Maiyetine ve savaş döneminin durumuna ve ruh-
sal değişkenliklerine hakim. İyi bir görüş yeteneğine ve olayları süratle algılamaya sahip. Bü-
tün bunların yanında Albay İsmet, çevresinin emniyet, güven ve sevgisini kazanmış dürüst 
bir kişidir. Bu kişilik özelliklerinin bir diplomat için yeterli olduğuna şüphe yoktur550.”

Oldukça çetin geçecek olan Lozan Konferansı, Türk-Yunan meselesinden ziyade bir 
Türk-Avrupa meselesidir ve yüzyıldan fazladır süregelen “Şark Sorunu’nun” çözümü, Lozan 
Konferansı’na kalmıştır. İnönü Lozan görüşmelerinde de Türk tarafının argümanlarını en 
etkin biçimde savunacak, kararlılığını ortaya koyarak meşhur sözü olan “Ben buraya Mond-
ros’tan değil, Mudanya’dan geldim” diyerek, müttefiklerin talepleri karşısında geri adım at-
mayacaktır. Lozan Antlaşması’nın başarısı günümüzde tartışılmaya devam etse de, gerçek 
anlamda objektif bir değerlendirme yapabilmek için, Antlaşma’nın yapıldığı dönemin ko-
şullarını, ülkenin bir savaş daha kaldırabilecek iç dinamiklerden uzak olduğunu ve önceliğin 
bağımsız bir vatan parçasını korumaya verildiğini belirtmek gerekir. 

İnönü, Mudanya’da General Harrington’a karşı verdiği mücadelenin çok daha zorlusunu 
Lozan’da, Lord Curzon’a karşı vermek durumunda kalmıştır. Lord Curzon, İsmet Paşa’nın 
konferanstaki tutumu karşısında ülkenin durumunun zorluğunu öne sürerek tehditkar bir 
söylem geliştirmiştir: 

Hiçbir dediğimizi makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyorsu-

nuz, hepsini reddediyorsunuz. En nihayet şu kanaate vardık ki ne reddederseniz cebi-

mize atıyoruz. Memleketiniz haraptır, imar etmeyecek misiniz? Bunun için paraya ihti-

yacınız olacak. Parayı nerden bulacaksınız? Para bugün dünyada bir bende var, bir de 

yanımdakinde (ABD temsilcisi Chaild). Unutmayın ne reddederseniz hepsi cebimdedir. 

Para kimsede yok. Ancak biz verebiliriz. İhtiyaç sebebiyle yarın para istemek için diz 

çöktüğünüzde bugün reddettiklerinizi cebimden birer birer çıkarıp size göstereceğiz551.
549  Şerafettin Turan, İsmet İnönü: Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, Bilgi Yayınevi, Nisan, 2003, s. 51.
550  Arıkan, http://www.ismetinonu.org.tr/mudanya-ateskes-antlasmasi-ve-ismet-pasa, (Erişim Tarihi: 5 Eylül 2018).
551  Arıkan, http://www.ismetinonu.org.tr/mudanya-ateskes-antlasmasi-ve-ismet-pasa, (Erişim Tarihi: 5 Eylül 2018). s. 59.
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Bu söylemler, İnönü’nün gelecekte Avrupa ülkeleri ile geliştirilecek ilişkilerde daha tem-
kinli olmasına neden olacak, dış borç almamak konusunda izlenecek ekonomi politikaları-
nın şekillenmesinde rol oynayacaktır. Bu bağlamda Lozan Antlaşması’nı değerlendirirken, 
1838 Ticaret Anlaşması’nın Türkiye’yi sömürgeleştirdiğini ileri süren, hiçbir imtiyaz önerisini 
kabul etmeyen ve gümrük bağımsızlığı için çok sert bir mücadele veren liderin, ekonomik 
bağımsızlık konusunda verdiği mücadelenin ayırdında olmak gerekir. 

İnönü’nün Lozan Antlaşması’nın imzalanmasındaki başarısı İngiliz tarihçi Arnold Toyn-
bee tarafından şu sözlerle dile getirilmiştir. 

Bu düelloda kazanılan başarının en büyük onur payı, kulağı ağır işiten fakat her 

şeyi son derece iyi hesaplayan, inatçı devlet adamı ve asker İsmet Paşa’ya ait bulun-

maktadır. Ayrıca, Türk baş delegesinin gerilemek bilmez karakteri, arkasında bulunan 

bir Cumhurbaşkanının, bir parlamentonun ve Anadolu halkının azmi ile desteklenmiştir. 

Lozan Konferansında İsmet Paşa değil Türkiye konuşuyordu. Lozan’da Türkiye son on 

yıl içerisinde kaybetmek tehlikesiyle karşılaştığı Avrupa topraklarını yeniden ele ge-

çirmiştir. Yine böylece Palmerstone, Gladstone ve onlardan sonra gelen adamlarının 

Türkleri pılılarını pırtılarını toplayıp Avrupa’dan sürme hayalleri bir kere daha suya düş-

müştür. Hemen her konudaki Türk milliyetçi istekleri Lozan’da kabul edilmiştir ve dünya 

tarihte eşi olmayan bir olayla karşılaşmıştır: Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun, bu harabe 

içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit şartlar içinde karşı 

karşıya gelmesi ve Büyük Savaşın bu galiplerini dize getirerek her istediğini kabul et-

tirmesi şaşılacak şeydir552. 

İkinci Dünya Savaşı: Dış Politikada Zor Zamanlar

Lozan Antlaşması başarısı ile uluslararası alanda da takdir toplayan İsmet İnönü’nün 
asıl zorlu sınavı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra başlamış 2. Dünya Savaşı olup 
Batı ülkeleri ile ilişkileri yönetmenin oldukça zor olduğu bir dönemi beraberinde getirmiş-
tir. İki dünya savaşı arası dönemde Türk dış politikasının temel eğilimi, Lozan Antlaşması 
ile oluşan statükonun devam ettirilmesi yönünde olmuş, böylece Türkiye Avrupa’da savaş 
sonrası oluşan dengeyi sürdürmeye gayret eden devletlerin çabalarına katkıda bulunmuş-
tur553. Yeni bir dünya savaşını hem kaçınılmaz, hem de yakın gördüğünü söyleyen İnönü, 2. 
Dünya Savaşı’na katılmamayı başarmış olsa da, seçme mecburiyetinde tercihinin Batı ülke-
lerinden yana olacağını belirten açıklamalarda bulunmuştur. İtalya’ya karşı duyulan şüphe, 
3 Ekim 1935’te Habeşistan’a yapılan saldırı ve bu saldırıya yönelik Milletler Cemiyeti tarafın-
dan uygulanan yaptırımlar, Almanya ve İtalya’ya karşı daha fazla şüphe duyulmasını bera-
berinde getirmiştir. Almanya ile 1937’ye kadar ekonomik temelli yürüyen ilişkilere rağmen, 
sonraki yıllarda ilişkilerde ciddi bir soğuma göze çarpmaktadır. Bununla birlikte İngiltere ile 

552  Turan, s. 69-70.
553  Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Yurt Yayınları, Ankara, 1986, s. 79.
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Montreux talepleri konusunda yakınlaşma söz konusudur. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı baş-
lamadan önceki gelişmeler, mecbur kalındığında tercihin Batı dünyasından yana olacağını 
gösterir niteliktedir. Nitekim İnönü’nün, kendi cümleleri de bu durumu ortaya koymaktadır:

Nazi Almanya’sı ile Sovyet Rusya arasında açık bir çatışma göz önündeydi. İtalya, 

Nazilerle birleşmişti. Ve her ikisi, açıktan Sovyetler ile Batı dünyasının karşısındaydı. Bu 

çatışma, iki saf arasında olacaktı. Biz, Batı dünyası ile birlikte bulunmalıydık. Ve Batı 

dünyası, ben Cumhurbaşkanı olduğum zaman, Sovyetlerle yakın bir kader yoluna he-

men hemen girmişti. Biz, gelecek savaşta bu grupla yakın bulunmalıydık. Yani onlarla 

ittifaklar düşünmeliydik554.

Diğer taraftan İnönü’nün, Almanya konusundaki değerlendirmeleri de, Batı ittifakı ile 
daha yakın ilişkiler geliştirme konusundaki niyetini kanıtlar niteliktedir. 

Nazilerin ve özellikle Faşistlerin Türkiye’ye karşı tutumlarını, fırsat bekleyen hırs-

lı birer istila heveslisi olarak görüyordum. Habeşistan seferinin başında ciddi endişe 

geçirmiştik. Naziler, Balkanlar’a hemen hemen egemen olma yolundaydılar. Bizim se-

lametimiz, Batı’yla birlikte olmaktı. Bu temel kanaat üzerine olayları ve ilişkileri geliş-

tirecektik555.

Batı ile ittifakın yeğlenmesine rağmen, 2. Dünya Savaşı süresince İnönü, Türkiye’yi sa-
vaş dışında tutmayı başarmış, bu anlamda Churchill ile sürdürdüğü görüşmeler, dönemin 
en önemli dış politika gelişmelerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. 1939-1942 yılları 
arasında Türkiye üzerinde Mihver devletlere katılma baskısı arttığında, Churchill ve İnönü 
30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Adana’da bir araya gelmişlerdir. Adana havaalanı yanındaki 
Şakirpaşa İstasyonu’nda hazırlanmış olan özel bir trenle Yenice’ye gelen, sonra da Cumhur-
başkanlığı Treni’nde gerçekleşen görüşmeler iki gün sürmüş, Türk devlet adamları, Churc-
hill’in ortaya koyduğu ihtimalleri askeri ve siyasi durumdaki gelişmelere göre değerlendir-
mek üzere, hiçbir eylem bağlantısına girmeden Ankara’ya dönmüşlerdir556. Görüşmelerin 
ardından Türkiye, Sovyetler Birliği’nden emin olmadığı ve ordunun savaşa katılacak düzey-
de silahlandırılmadığı gerekçesiyle savaş dışı kalmaya devam edeceğini ortaya koymuş-
tur. İngiltere daha sonra da Türkiye’yi ikna etmeye çalışmış, Türkiye Kahire Konferansı’nda 
prensip olarak savaşa katılmayı kabul etse de, Almanya’ya savaş açmayı geciktirmiş, İn-
giltere de Türkiye’yi savaşa sokma gayretinden 1944 yılında resmen vazgeçmiştir. Türkiye, 
Almanya’ya (yenileceği belli olduğunda) 23 Şubat 1945’te savaş ilan etmiştir557. İnönü, ül-
keyi savaşın dışında tutmayı başararak, yeni bir maceraya sürüklenmesine engel olmuştur. 
Bundan sonraki dönemde ülke tercihini, 2. Dünya Savaşı’ndan hegemon bir dünya gücü 
olarak çıkan ABD ile yakınlaşmak yönünde kullanacaktır. 

554  Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt 2, 5.Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985, s. 105.
555  Aydemir, s. 107.
556  Mahmut Goloğlu, Milli Şef Dönemi (1939-1945), Kalite Matbaası, Ankara, 1974, ss. 187-190.
557  Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, Alfa, 2017, ss. 55-73.
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Bu bağlamda Türkiye, NATO’ya, Birleşmiş Milletlere ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD 
tarafından kurulan Bretton Woods sistemi çerçevesinde yer alan diğer örgütlere (Ulusla-
rarası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü -o zamanki ismi ile Gümrük Tarifeleri- ve Ticaret 
Genel Antlaşması, Dünya Bankası) üye olmayı tercih edecektir. 

Batı İle Çifte Normalleşme Dönemi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra aktif tarafsızlık siyaseti, yerini Sovyetler Birliği’ni den-
geleme çabalarına bırakmıştır. Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den toprak talepleri ve Boğaz-
ların statüsü ile ilgili istekleri, Türkiye’yi Sovyetler Birliği’ni dengelemeye yöneltmiş, Türki-
ye’de sadece ABD’nin Türkiye’yi anladığı algısı başlamıştır. 

Dolayısıyla bu tarihten sonra aktif tarafsızlık siyasetinin yanına, Türkiye’nin güvenliği 
eklenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Batı ile ilişkiler, Türkiye’nin Batıcı kimliğini 
sağlamlaştıran, normalleştiren ve sürekli kılan bir işlev üstlenmeye devam ettiği gibi, aynı 
zamanda ilişkilerin güvenlik boyutu da bizzat Batı ile sağlamlaştırılmış, normalleştirilmiş ve 
sürekli kılınmıştır558. Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD ile kurduğu yakın ilişkiler 
günümüzde de sıklıkla eleştiri konusu olmakta, ülkenin NATO üyeliği zaman zaman sorgu-
lanmaktadır. Öncelikle bu dönemde Türkiye’nin Sovyetler Birliği’ni ciddi bir tehdit olarak 
algıladığını ve iki kutuplu bir dünyada çok fazla seçim şansı olmadığını belirtmek gerekir. 
Sovyetler Birliği’nin Boğazlarda üs sahibi olması ve Kars, Ardahan ve Artvin’in kendisine 
verilmesi gibi dozu giderek artan talepleri, hem Türkiye için hem de Türkiye’nin yalnız ya 
da tarafsız kalmasının bölgede kendisi açısından riskler doğuracağını düşünen ABD için 
kabul edilemezdi. ABD 1948 yılında (Türkiye NATO üyesi olmadan önce) Türkiye’ye önemli 
ölçüde askeri donanım transferinde bulunmuş, özellikle de hava kuvvetlerinin güçlenmesi-
ni sağlamıştır. Söz konusu destekler, havaalanı modernizasyonları, 1949 yılında Adana-İs-
kenderun üssünün kurulmasının planlara eklenmesi ve olası bir savaş durumunda ABD’nin 
Sovyetler Birliği’ne karşı gerçekleştireceği bir bombardımanın desteklenmesi niteliğinde 
olmuştur559. Bu bağlamda Türkiye’nin üyelik başvurusu iki kere reddedilmiş olsa d,a So-
ğuk Savaş’ın çetinleşen koşullarında ABD’nin Türkiye’nin üyeliğine daha fazla direnmesi, 
Türkiye’nin de Batı ittifakının koruyucu şemsiyesinden uzak durması mümkün olmamıştır. 
Dolayısıyla Türkiye’nin genelde Batı ittifakına yönelimini, özelde NATO üyeliği taleplerini bu 
çerçevede değerlendirmek gerekir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu: Ankara Antlaşması’nın İmzalanması

Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliği için başvuruda bulunmak, Türk dış politikasının 
Batı yönelimli çizgisinin de devamı niteliğindedir. NATO üyelik başvurusu, İsmet İnönü 
döneminde yapılmış, ancak üyelik Menderes hükümeti zamanında gerçekleşmiştir. AET 

558  Balcı, Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar.
559  Sinem Kocamaz, “NATO-Türkiye İlişkileri”, Sertif Demir, Poyraz Gürson, Ayça Eminoğlu (ed.), Türk Dış Politikası, Barış Kitap, 2017, s .719.
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başvurusu ise Menderes hükümeti döneminde yapılmış, ancak Ankara Antlaşması İsmet 
İnönü döneminde imzalanmıştır. Antlaşma imzalandığında CHP-YTP-CKMP’nin oluşturdu-
ğu koalisyon hükümeti iktidardaydı. Anlaşmayı imzalama konusunda tereddütleri olan ve 
Türkiye’nin üstleneceği yükümlülüklerin neler olacağını soran İsmet İnönü’yü bürokratları 
şu sözlerle ikna etmişlerdi:

Paşam bizim bu ilk dönemde hiçbir yükümlülüğümüz yok. Beş yıl sonra, koşullar 

iyi ise, hazırlık döneminin koşullarını saptayacağız. Değilse bir yıl daha uzatacağız. Yine 

olmazsa bir yıl daha. Böylece 7 yıllık bir süremiz olabilecek. Bizim şimdi yaptığımız 

Avrupa’ya kanca atmak olacaktır560.

Bununla birlikte İnönü’ye istendiği zaman üstlenilen yükümlülüklerin durdurulabilece-
ği belirtilmiş, Türkiye’nin istediği zaman topluluktan çıkabilme imkânı olduğu belirtilerek 
İnönü üyelik konusunda ikna edilmiştir. Dönemin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Ziya 
Müezzinoğlu ile aralarında geçen diyalog, İnönü’nün topluluk üyeliği konusundaki kaygıla-
rının bürokratları tarafından giderildiğini göstermektedir: 

İsmet İnönü: Bu bizim için iyi midir?

Müezzinoğlu: İyidir.

İnönü: İstediğimiz zaman çıkabilir miyiz?

Müezzinoğlu: Çıkabiliriz. 

İnönü: O zaman girelim561.

Ankara Antlaşması’nın imzalanmasından Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun memnuni-
yeti, Komisyon başkanı Walter Hallstein şu cümlelerinden anlaşılmaktadır: 

Bizler bugün siyasî önemi çok büyük bir olayın tanıklarıyız. Türkiye Avrupa’ya dahildir. 
Olayın derin anlamı işte buradadır: Bu, coğrafi nitelendirmenin kısaltılmış ifadesinden ya da 
geçerliliğini birkaç yüzyıldır sürdüren tarihi bir tespitten çok, bir gerçeğin onaylanmasıdır. 
Türkiye Avrupa’ya dahildir. Bu her şeyden önce, etkileri bu ülkede adım adım bilinçlenen 
Atatürk’ün güçlü kişiliğini ve onun tarafından Türk devletinin bütün hayati alanlarında ra-
dikal biçimde Avrupai tarzda yenilenmesi olayının hatırlanmasıdır. Bu olayın Avrupa kültür 
ve siyasetinin yayılması tarihinde bir benzeri yoktur. Evet, bizler bu olayda Avrupa’daki en 
modern gelişme olan Avrupa Birliği ile bir nitelik akrabalığı hissediyoruz. Buradaki zihniyet 
aynı zihniyet değil midir? O aydınlanmış, rasyonel, mutlak realist tutum; modern bilginin 
metodik kullanımı, okullaşmaya ve eğitime verilen değer; ilerlemeye açık ve irade gücü olan 
dinamizm; araç seçiminde cesur pragmatizm. Bundan ötürü, Avrupa’nın -o Avrupa ki ken-

560  Hakkı Uyar, Avrupa Yolunda Kaçırılan Fırsatlar ya da Ecevit’in 1978’de AET Üyeliğini Reddettiği İddiası, http://kisi.deu.edu.tr/hakki.uyar/yayinlar4.
html (Erişim Tarihi: 19 Eylül 2018).
561  http://kisi.deu.edu.tr/hakki.uyar/yayinlar4.html (Erişim Tarihi: 19 Eylül 2018).



230

dini özgürce ifade etmek demektir- ve Türkiye’nin askerî, siyasî ve ekonomik açıdan etki ve 
tepkilerinde özdeşleşmesinden daha doğal ne olabilir?562

Antlaşma konusundaki memnuniyet CHP’nin (20.11.1961-25.06.1962) hükümet progra-
mına da yansımıştır:

Müşterek batı medeniyetinin gelişmesi ve milletlerin birbirlerine yaklaşması idealine 
hizmet eden Avrupa Konseyinin bir üyesi olarak, batı camiası içindeki şerefli yerimiz ile mü-
tenasip yapıcı faaliyetlerde bulunmaktan geri kalmayacağız. Avrupa entegrasyonu hareketi-
nin bugün iktisâdi sahada varmış olduğu en ileri merhaleyi temsil eden ve dış ticaret bağları 
bakımından memleketimize en yakın olan Avrupa İktisâdi Camiasına katılmayı samimiyetle 
arzu etmekteyiz. Bu husustaki teşebbüslerin, camia ile memleketimizin karşılıklı menfaatleri 
bakımından mesut bir neticeye, ulaşması, şüphesiz ki, ortak pazar üyesi olan dost ve mütte-
fiklerimizin gösterecekleri anlayışa bağlıdır563.

CHP antlaşma imzalandıktan sonraki dönemde de, yaptığı icraatları anlattığı broşür-
lerde, Ortak Pazar’a girmenin Türk ekonomisi üzerindeki katkıları üzerinde durmuş ve Türk 
ürünleri için, ihracat pazarının büyümesi açısından Ankara Antlaşması’nın önemine vurgu 
yapılmıştır. Bu dönem yayımlanan hükümet programları ve yapılan açıklamalarda da, Ortak 
Pazar’a girişin ülke için önemi vurgulanmaktadır: 

Türkiye’nin Batı Camiası ile ve bu arada Avrupa Konseyi ile işbirliğinin her sahada 

kuvvetlendirilmesi dış politikamızın temel hedeflerinden biridir. 12 Eylül 1963 de Anka-

ra’da Ortak Pazarla Türkiye arasında imzalanan Ortaklık Anlaşmasını bu bakımdan pek 

önemli bir gelişme olarak kaydetmek isterim. Bu, anlaşma, memleketimizi batı alemi ile 

kader birliğine götürecek olan tarihi bir belge mahiyetindedir. Dileğimiz, Anlaşmanın 

biran evvel yürürlüğe girerek fiiliyata intikal etmesidir. Hükümetimiz bu yolda gereken 

çalışmaları yapacaktır564.

Ankara Antlaşması bağlamında Türkiye’nin Ortak Pazar’a üyeliği için hazırlık dönemi, 
geçiş dönemi ve Gümrük Birliği’nin gerçekleşeceği son dönem gibi dönemler belirlenmiş-
tir. Dolayısıyla ülke ekonomisinin daha derin entegrasyona hazır hale getirilmesi adına, bu 
geçiş dönemlerine göre hazırlık yapması ve dönemler sona erdiğinde Gümrük Birliği’nin 
sağlanması öngörülmüştür. Gümrük Birliği’nin gerçekleştiği dönemde, hala AB üyeliğin 
gerçekleşmemiş olması, 1980 askeri darbesinden ilişkilerin dondurulmasına, koalisyon hü-
kümetlerinin basiretsizliklerinden üyelik konusuna gereken ciddiyetin verilmemesine kadar 
pek çok nedene dayanmaktadır. Bundan sonraki dönemde ise AB, Türkiye üyeliği konu-

562  Harun Gümrükçü, Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinin Unutulan Yönleri, Dünü ve Bugünü, Avrupa Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Yayını, İstanbul, 
2002, ss. 95-96.
563  Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri ve TMMOB, Nisan, 2005, s.18, http://www.emo.org.tr/ekler/01797aebf-
0b23ec_ek.pdf?tipi=36&turu=X...0, (Erişim Tarihi: 3 Eylül 2018).
564  http://www.emo.org.tr/ekler/01797aebf0b23ec_ek.pdf?tipi=36&turu=X...0, (Erişim Tarihi: 3 Eylül 2018).
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sunda oldukça isteksiz davranacak, Türkiye’nin önüne pek çok siyasi engel koyarak ülkenin 
üyeliği konusundaki objektif bakışı kaybedecek ve uzun yıllar Türkiye’yi başka bir aday 
ülkeyi tabi tutmadığı koşullarla bekletecektir. İki tarafın da hataları olduğu bu süreci, üyelik 
başvurusunun yapılması ve Ankara Antlaşması’nı eleştirmekten ziyade yapılmış hatalar ve 
kaçırılmış fırsatlar üzerinde yoğunlaşarak değerlendirmek gerekir. 

Sonuç

İsmet İnönü’nün Avrupa ülkeleri ile kurduğu ilişkiler, Türk dış politikasının temel yöneli-
minin perçinlenmesi anlamında önem taşımış, özellikle Batı ittifakının kurucu olduğu örgüt-
lere Türkiye’nin üye olması, Türk siyasal yaşamında uzun süre devam edecek tartışmaları 
beraberinde getirmiştir. İnönü’nün Avrupa ülkeleri ile siyasi temasları, Mudanya Konferansı 
ile başlamıştır. Bu konferansta gösterdiği başarı, Lozan Konferansı’nda üstleneceği önemli 
görevi beraberinde getirirken; tarih, Avrupa ülkelerinin saygısını kazanmış olan bir diplo-
matın doğuşuna da tanıklık etmiştir. Gerek Mudanya Konferansı ve Ateşkes Antlaşması’nda 
gösterdiği başarı, gerekse Lozan Antlaşması’nda gösterdiği duruş, İnönü’nün görüşmeler 
sırasında kendisini zorlayan General Harrington, Lord Curzon gibi tarihi karakterlerin saygı-
sını kazanmasına neden olmuştur. Ülke çıkarları açısından da, dönemin koşulları dahilinde 
yapılabilecek en iyi antlaşmalar imzalanmıştır. Dolayısıyla bu dönemde İnönü’nün başarı-
sını ve Türkiye’nin kurucu senedi olma özelliği gösteren bir antlaşmayı değerlendirirken, 
özellikle ülkenin o dönem içerisinde bulunduğu şartları ve uluslararası koşulları göz önünde 
bulundurmak gerekir. Zira Lozan görüşmelerinde yaşanan zorluklar, Antlaşma imzalandık-
tan sonraki dönemde de, Türkiye’nin Batı dünyası ile geliştireceği ilişkiler açısından belir-
leyici olmuştur. İnönü’nün dış borçlanma konusunda gösterdiği titizlik ve hassasiyet bu 
bağlamda değerlendirilebilir. 

İkinci Dünya Savaşı ise, Avrupa ülkeleri ile ilişkilerin oldukça zorlu bir sınavdan geçti-
ği ve İnönü’nün izlediği stratejilerle savaş dışında kalmayı başardığı bir dönem olmuştur. 
Savaş sonrasında ABD ile geliştirilen yakın ilişkiler, İkinci Dünya Savaşı sırasında Batılı müt-
tefiklere yitirilen güven ile alakalı olmuştur. Günümüzde oldukça eleştirilen konulardan biri 
olan Türkiye’nin NATO üyeliğini, Avrupa ülkelerine yitirilen güvenin yerini ABD ile yakın 
ilişkiler kurma stratejisinin alması, Soğuk Savaş döneminin zorlayıcı koşulları, ülke üzerin-
deki Sovyetler Birliği tehdidi ve dönemsel olarak NATO’nun imkân ve kapasitesine duyulan 
ihtiyaçlar bağlamında değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı sonrasında Tür-
kiye’nin sadece Birleşmiş Milletler ve NATO’ya değil, ABD hegemonyasının tesis edilmesi 
için kurulmuş olan Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’na üye-
liği de bu çerçevede okunmalıdır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkiler de, ülkenin kuruluş yıllarında başlayan: Batı 
dünyasına entegre olma konusundaki çizgisinin devamı niteliğinde olmuş, o dönemde ül-



232

kenin sanayileşme konusundaki yetersizliği ve ekonomik sorunları, Ortak Pazar’a katılma 
konusunda İnönü’nün ikna olmasını beraberinde getirmiştir. CHP hükümetleri tarafından 
sahip çıkılan üyelik projesinin, ne kadar gerekli ve önemli olduğu hükümet programlarında 
belirtilmiş, AET ile karşılıklı olarak kurulan bağdan duyulan memnuniyet dile getirilmiştir. 
AET/AB ile ilişkilerin kötüye gitmesi ve üyelik yolunda karşılaşılan engeller, iki tarafın karşı-
lıklı hatalarıyla bezeli, son derece siyasallaşmış ve arka planında çok fazla faktörü berabe-
rinde taşıyan sancılı bir süreçtir. Dolayısıyla yaşanan olumsuzlukların faturasını tek bir hü-
kümete ya da ilişkilerin başlangıç noktasına kesmek doğru bir değerlendirme olmayacaktır. 
Genel olarak Türkiye’nin İnönü döneminde, Batı merkezli uluslararası örgütlere katılımını, 
Türk dış politikasının Batı medeniyeti ile bütünleşme hedefi bağlamında görmek gerekir. 
Dönemsel koşullar çerçevesinde, ülkenin kendi selameti açısından izleyeceği yol şüphesiz 
gerekli değerlendirmelerden geçirilerek belirlenmiştir. İnönü’nün Avrupa’ya bakışı ve bu 
ülkelerle geliştirdiği ilişkiler değerlendirilirken, kendisinin ulusal kahraman vasfının unutul-
maması ve ülke için yaptığı büyük hizmetlerin göz ardı edilmemesi gerekir. Zira sözü edilen 
dönemlerde mevcut koşullar dahilinde Avrupa ülkeleri ile ilişkiler belirlenirken, alınılabile-
cek en doğru kararlar alınmıştır. 
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İSMET İNÖNÜ’NÜN 
CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİ’NDE 

TÜRKİYE’NİN BALKANLAR 
POLİTİKASI (1939-1950)

Kader Özlem565

1923-1937 yılları arasında566 Başbakan olarak görev yapmış olan İsmet İnönü, 10 Kasım 
1938 tarihinde Atatürk’ün yaşamını yitirmesinin bir gün sonra cumhurbaşkanı olmuştur. 
İnönü’nün Türkiye’deki iktidar periyotlarını genel anlamda üç grupta toplamak mümkün-
dür: 1923-1937 arası Başbakanlık Dönemi, 1939-1950 arası Cumhurbaşkanlığı Dönemi ve 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Adalet Partisi (AP) arasında yapılan koalisyon hüküme-
tinde Başbakanlık Dönemi (1961-1965).567 Anlaşılacağı üzere İnönü, tek parti iktidarı döne-
miyle çok partili siyasi hayata geçiş aşamalarında Türk Dış Politikasının ana yönlendirici 
aktörlerinden biri olmuştur. Zira Lausanne Barış Konferansı’na Dışişleri Bakanı sıfatıyla baş 
müzakereci olarak katılarak, Antlaşma’nın nihai halinin oluşmasında doğrudan pay sahibi 
olurken, Başbakanlık döneminde de dış politik gelişmeleri doğrudan etkilemiştir. Dolayı-
sıyla 1939 yılı itibarıyla İnönü’nün askeri geçmişi kadar diplomatik ve idari yönleri de ön 
plana çıkmıştır.

İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi’nde, Türkiye’nin Balkanlar politikasının belirlen-
mesinde etkili olan ana husus 2. Dünya Savaşı şartları olmuştur. Zira Türk Dış Politikası 
açısından önemli bir dönemi içeren 2. Dünya Savaşı, gerek uluslararası sistemin yapısın-
da meydana getirdiği radikal değişiklikler, gerek savaş sonrası döneme etkileri bağlamın-

565 Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı, kaderozlem@
uludag.edu.tr.
566  21 Kasım 1924 - 6 Mart 1925 tarihleri arasında Fethi Okyar’ın geçici Başbakanlık Dönemi hariç olmak üzere, İsmet İnönü yaklaşık 14 yıl Başbakanlık 
görevinde bulunmuştur.
567  Emin Gündüz – Nüzhet Kandemir – Haydar Çakmak, “İsmet İnönü’nün Dış Politika Felsefesi ve Uygulamaları”, Liderlerin Dış Politika Felsefesi ve 
Uygulamaları, ed. Haydar Çakmak, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2013, s. 27.
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da, Balkanlar’daki bölgesel konjonktürün belirlenmesinde etkili olmuştur. Bu çalışmanın 
amacı İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi’nde, Türkiye’nin Balkanlar politikasını 
incelemektir. Bu çerçevede birinci ve ikinci kısımlarda Türkiye’nin Balkanlar politikasının 
belirleyen dinamikler ile 1939-1950 yılları arasında Türk dış politikasının şekillenmesinde en 
önemli aktör olan İnönü’nün Balkanlarla ilgisi tespit edilmiştir. İkinci ve üçüncü kısımlarda, 
2. Dünya Savaşı’nda ve sonrasındaki dönemde Türkiye’nin Balkanlar politikası incelenirken, 
son kısımda Balkan Türkleri konusunun belirtilen dönemde Türkiye’nin bölgeye yönelik po-
litikasındaki yeri analiz edilmiştir.  

1. Türkiye’nin Balkanlar Politikasını Belirleyen Dinamikler

Balkanların yönetiminde yaklaşık 500 yıl söz sahibi olmasına rağmen, Balkan Savaş-
ları’nda (1912-1913) yaşanılan toprak kayıpları nedeniyle Osmanlı Devleti’nin bölgeye yö-
nelik politikalarında yapısal değişiklikler meydana gelmiştir. Balkan Savaşları’nın ardından 
yaşanan 1. Dünya Savaşı (1914-1918) ve Türk Kurtuluş Savaşı (1919-1922) bölgeye yönelik 
politikaların ana çerçevesinin tespitini yeni devlete bırakmıştır. Diğer bir deyişle Türkiye’nin 
Balkanlar politikasının ana hatlarının oluşması, 1923 sonrası döneme kalmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti her ne kadar yeni bir devlet olarak uluslararası arenada yerini alsa da, Osmanlı 
Devleti’nin ardılı olması nedeniyle bulunulan coğrafyayı, mevcut demografiyi ve tarihsel 
birikimi miras olarak almıştır. Bu bağlamda, genel uluslararası konjonktürün beraberinde 
getirdiği şartlar saklı kalmak kaydıyla Türkiye’nin Balkanlar’a yönelik politikalarının belir-
lenmesinde coğrafya, tarih, demografi ve bölgenin stratejik önemi gibi hususların statik 
olduğu ileri sürülebilir.

İbni Haldun’a atfedilen “coğrafya kaderdir” deyişinden hareketle Türkiye’nin komşu ol-
duğu coğrafyalar içerisinde Balkanlar, Türklerin kaderinde önemli bir yere sahip olmuştur. 
Ayrıca Türkiye’nin hâlihazırda Trakya Bölgesi, Balkan Yarımadası’nda bulunmaktadır. Diğer 
taraftan, Osmanlı Devleti’nin bölgeyi yüzyıllarca yönetmiş olması nedeniyle ortaya çıkan 
miras, Türkiye’nin Balkanlara kayıtsız kalamayacağı anlamına gelmektedir. Demografiyle 
de bağlantılı olan bu durum gerek bölgedeki soydaş, gerek akraba topluluklar vasıtasıyla 
daha derin bir boyut kazanmaktadır. Öyle ki, Osmanlı Devleti’nin Balkanlara yönelik iskân 
politikası kapsamında, 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgeye yerleştirilen Türkler, 
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Balkan Savaşları sonrasında, vatandaşı oldukları devletlerin 
baskı ve asimilasyon politikaları568 nedeniyle kitlesel olarak Türkiye’ye göç etmiş olmalarına 
rağmen, bölgede varlıklarını sürdürmüşlerdir.569 Son olarak, Balkanların küresel denklemde 
ifade ettiği önem de, Türkiye’nin komşu olduğu bu coğrafyaya ilgisini artırmıştır. Her ne 
kadar, Balkanlar’ın uluslararası politikadaki merkez olma570 rolünü, Osmanlı Devleti’nin yük-
568  Bu konuda yapılmış bir çalışma için bkz. İlker Alp, Bulgarian Atrocities, Documents and Photographs, K. Rustem & Bro Publication, London, 1988.
569  Balkanlardan Türkiye’ye yönelik yapılan göçlerle ilgili olarak yapılan bir çalışma için bkz. Kader Özlem, “Cumhuriyet Dönemi’nde Balkanlar’dan 
Türkiye’ye Yönelik Göçler”, Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri Bağlamında Türkiye, (ed.) Barış Özdal, Dora Yayınları, Bursa, 2018, ss. 89-118.
570  “Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun IV. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde Yaptığı Konuşma, 
29 Aralık 2011, Edirne”, http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu_nun-iv_-buyukelciler-konferansi-vesilesiyle-trakya-universite-
si-balkan-kongre-merkezi_nde.tr.mfa, (e.t. 20.10.2018).
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selme dönemindekiyle karşılaştırmak mümkün olmasa da, 20. yüzyıl içerisinde de bölgede 
küresel gelişmeleri etkileyen tarihsel olaylar meydana gelmiştir. Ayrıca bölgenin etnik ve 
dini açıdan mozaiği andıran yapısı ve coğrafi konumu, küresel güçler arasında rekabet alanı 
olmasını da beraberinde getirmiştir.

2. Karar Verici Olarak İsmet İnönü’nün Balkanlarla İlişkisi

İsmet İnönü 1884 yılında İzmir’de doğmuştur. Annesi Cevriye Hanım, Bulgaristan’ın De-
liorman bölgesindeki Razgrad şehri doğumludur. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) 
nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul’a göç eden Cevriye Hanım, Reşit Efendi’yle evlendikten 
sonra Rumeli kültürünü aile içerisinde yaşatmıştır. İnönü’nün eşi Mevhibe Hanım da, 93 
Harbi’nde Bulgaristan’daki Ziştovi şehrinden göç etmiş bir ailenin kızıdır.571 Diğer bir deyişle 
İsmet İnönü gerek aile kökenleri, gerek evlilik dönemlerinde Rumeli-Balkan kültüründen 
etkilenmiştir.

Dönemin Osmanlı Devleti eğitim sistemi içerisinde, en kaliteli eğitimi veren askeri okul-
lardan mezun olan İsmet İnönü, iyi bir kurmay subay olarak Balkanları yakından bilmekte-
dir. Zira kendisi Harp Okulu (1901-1903) ve Harp Akademisi (1903-1906) yıllarında sınıfının 
birincisi olarak mezun olurken, dönem itibariyle Osmanlı Devleti’nin hassas bölgelerinden 
birini oluşturan Balkanlarla ilgili derin bir bilgi birikimine sahiptir. Söz konusu bilgi birikimi 
kendisinin görev yerleriyle pekişmiştir. Örneğin 1906-1908 ve 1915-1916 yıllarında Edirne’de 
2. Ordu Komutanlığı’nda görev yapan İnönü, 2. Balkan Savaşı esnasında Çatalca’da bulun-
muştur. Böylece Bulgar Ordusu’nu yakından etüt etme imkânına sahip olmuş ve Bulgar 
delegeleriyle birlikte İstanbul’daki barış görüşmelerinde yer almıştır.572 Diğer taraftan, Türk 
Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi komutanı olması nedeniyle Yunan Ordusu’nu da yakından 
tanımıştır.

İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi’nde Balkanlara ilişkin tecrübesi ve devlet politi-
kası bağlamındaki vizyonu, Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı Dönemi’ndeki Başbakanlık gö-
revine dayanmaktadır. Zira yeni devletin Balkanlara yönelik politikasının yürütülmesinde 
doğrudan etkin bir aktör olan İnönü, bu yıllarda Balkanlardan Türkiye’ye yönelik yaşanan 
göçlerde ve muhacirlerin iskân ettirilmesi süreçlerinde icra makamında yer almıştır. Bunun-
la birlikte, bölge devletleriyle ilişkilerin tesisinde ve yürütülmesinde etkili olmuştur. Döne-
min şartları dikkate alındığında, İnönü’nün Balkanlara yönelik yoğun bir diplomasi trafiği 
içinde olduğu görülmektedir. 1930 yılında Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos An-
kara’yı ziyaret ederken, bir yıl sonra İsmet İnönü de Yunanistan’a gitmiştir. Bu ziyaretten iki 
yıl sonra Yunan mevkidaşı Panagis Çaldaris Türkiye’ye gelmiştir. Diğer taraftan, 1933 yılında 
Bulgaristan’a ziyarette bulunan İsmet İnönü, 1937 yılında da Yugoslavya’ya gitmiştir.573 Ay-

571  Gülsün Bilgehan, Mevhibe – Çankaya’nın Hanımefendisi, Bilgi Yayınevi, 2. Basım, Ankara, 2015, s. 17.
572  http://www.mfa.gov.tr/sayin-ismet-inonu-_pasa__nin-ozgecmisi.tr.mfa, (e.t. 20.10.2018).
573  “İsmet İnönü’nün 1924 – 1973 Arası Yurtiçi ve Yurtdışı Gezileri”, http://www.ismetinonu.org.tr/ismet-inonunun-1924-1973-arasi-yurtici-ve-yurtdisi-
gezileri/, (e.t.  22.10.2018).
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rıca 1934’te Türkiye’nin öncülüğünde bölgesel bir güvenlik sistemi olarak Balkan Antantı-
nın kurulması sürecinde İnönü’nün önemli bir misyon üstlendiği ileri sürülebilir. Genel ve 
soyut olarak belirtmek gerekirse, İsmet İnönü aile kökleri, eğitim hayatı, mesleki deneyimi 
ve Başbakanlık dönemindeki uygulamaları dolayısıyla Balkanlarla ilgili geniş bir bilgi biri-
kimine ve izlenime sahip olduğu görülmektedir. Cumhurbaşkanlığı Dönemi’ndeki süreçte 
de söz konusu hususların, Türkiye’nin Balkanlar politikasının şekillenmesinde ilk başvuru 
kaynağı olduğu anlaşılmaktadır.

3. Dünya Savaşı Dönemi Türkiye’nin Balkanlar Politikası (1939-1945)

İkinci Dünya Savaşı Dönemi’nde Türk dış politikasının gündemi, uluslararası konjonk-
türden dolayı fiili savaş riskiyle belirlenmiştir. Bu anlamda devletin, kendi güvenliğini doğ-
rudan içeren askeri hususların ön plana çıktığı ileri sürülebilir. Bununla birlikte 1939’da 
başlayan 2. Dünya Savaşı, Balkanlarda da büyük çapta sonuçlar yaratmıştır. Dolayısıyla 
Türkiye’nin 1939-1945 yılları arasındaki Balkanlar politikasının ipuçları, 2. Dünya Savaşı’nda 
Ankara’nın izlediği genel politikada aranmalıdır.

İkinci Dünya Savaşı Dönemi’nde Türkiye’nin Balkanlar politikasını, genel konjonktür 
içindeki savaş şartları ve bölge özelindeki gelişmeler bağlamında değerlendirmek müm-
kündür. Bu dönemde Türkiye “aktif tarafsızlık” politikası izlemiştir. Söz konusu “aktif taraf-
sızlık” politikası, savaşın başlamasının ardından tarafsızlığı ilan edip gelişmelere kayıtsız 
kalmak anlamına gelmeyip savaşan tarafların biriyle özel ilişkiler, hatta ittifak ilişkisi için-
de bulunulsa dahi fiilen savaşa katılmama durumunu ifade etmektedir.574 İsmet İnönü’nün 
“ben iki tarafla müttefik olmayı, bizim tarafsızlığımız üzerinde müttefik olmayı ve onları ta-
ahhüde sokmayı tasavvur ediyordum”575 sözleriyle aktif tarafsızlık politikası ifade edilebilir.

Öte yandan, 2. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Balkanlar politikasına etki eden faktörleri, 
dönemsel olarak dörde ayırmak mümkündür. İlk olarak 1939 yılı itibarıyla Balkan Antantı-
na bağlı kalmak söylemi, Türkiye açısından bölgesel denklemin kurgulanması noktasında 
belirleyici olmuştur. Bu dönemde 2. Dünya Savaşı’nın gelişimi, Türkiye’yi tehdit eden bir 
boyut kazanmamıştır. Dolayısıyla 1934 yılında inşa edilen Balkan Antantının (Türkiye, Yu-
nanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında) işlevsel kalması Türkiye’nin çıkarına olmuştur. 
Ne var ki, Antant 1930’lu yılların ikinci yarısında zayıflama belirtileri göstermiştir. Öyle ki, 
Antant üyeleri arasında siyasal işbirliğinin tam anlamıyla gerçekleştirilemediği ve askeri 
yükümlülüklerin yerine getirilemediği görülmektedir. Örneğin, Türkiye olası bir Rus-Rumen 
savaşında Romanya’ya yardım etmeyeceğini Sovyet Rusya’ya bildirirken, Yunanistan da 
Antanta bağlı olarak kendisinin, İtalya ile bir çatışmaya gitmeyeceği hususunda çekince 
koymuştur.576 1930’lu yılların ikinci yarısından itibaren Almanya’nın Avrupa’da gücünü git-
574  Barış Özdal, “2. Dünya Savaşı ve Türk Dış Politikası”, Diplomasi Tarihi II – Ders Notları, ed. Barış Özdal- Kutay Karaca, Dora Yayınları, Bursa, 2018, 
s. 222.
575  Nazmi Kal, İsmet İnönü-Televizyona Anlattıklarım, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993, s. 79.
576  Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, (Cilt:1-2: 1914-1995), Genişletilmiş 14. Baskı, Alkım Yayınevi, İstanbul, s. 339-340. Kader Özlem, “Balkan 
Antantı”, Diplomasi Tarihi II – Ders Notları, ed. Barış Özdal – Kutay Karaca, Dora Yayınları, Bursa, 2018, ss. 138-139.
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tikçe artırması, Romanya ve Yugoslavya’yı endişeye sevk etmiştir. Bu bağlamda, Roman-
ya Balkan Antantıyla olan bağını zayıflatırken, Yugoslavya da 1937 yılında Bulgaristan ve 
İtalya ile antlaşmalar imzalamıştır.577 Yunanistan ise, İtalya’nın Habeşistan işgali sonrası, 
Avrupa’da artan siyasi gücü nedeniyle bu devlete karşı tutumunu yumuşatmıştır. Buna kar-
şın Balkan Antantının imzalanmasında en büyük çabayı sarf eden Türkiye, Antanta sonuna 
kadar bağlı kalan tek aktör olmuştur. Bu durum Bulgaristan’ın 1941 yılına kadar savaşa 
girmesini geciktirmiştir. Zira Türkiye, Antantın gizli maddesi olan “taraflardan biri Balkanlı 
olmayan bir devlet tarafından saldırıya uğrarsa ve buna bir Balkan devleti yardım ederse, 
diğer devletlerin bu saldırgan Balkan devletine karşı birlikte savaşa girmeleri”578 hususunu 
işleteceğini bildirmiştir.

İkinci olarak, 1939-1940 yıllarında İtalya’nın Balkanlardaki faaliyetleri öncelikli tehdit 
haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı başlamadan kısa bir süre önce, Nisan 1939’da Arnavut-
luk’u işgal eden İtalya, bu ülkede tam hâkimiyetini sağlamasının ardından Yunanistan için 
baskı oluşturmuştur. Nitekim Ekim 1940’ta Yunanistan’a savaş açan İtalya, Yunanların dire-
nişiyle karşılaşmış ve amaçladıklarının aksine hızlı bir zafer elde edememişlerdir. İtalya-Yu-
nanistan arasındaki savaşta Bulgaristan’ın savaşa girme ihtimali belirmişse de, Türkiye’nin 
tehditleri Sofya yönetimini vazgeçirmiştir.579 Türkiye ayrıca, İtalya’nın Selanik’i işgal etmesi 
halinde savaşa gireceğini deklare etmiştir.580 Zira Türkiye bu durumu doğrudan kendi gü-
venliği açısından riskli bulmuştur.

Üçüncü olarak, İtalya’nın Balkan Harekâtının başarısızlığa uğraması üzerine Hitler böl-
geyi devre dışı bırakmak niyetinde olmuş ve Sovyet Rusya’ya saldırmadan önce sağ ka-
nadı garanti altına almak istemiştir. Kasım 1940’ta Romanya ve Macaristan, Mart 1941’de 
ise Bulgaristan, Almanya-İtalya-Japonya arasında oluşturulan Üçlü Pakt (Mihver)’a dâhil 
olmuştur. Her ne kadar Türkiye ile Bulgaristan arasında 17 Şubat 1941’de Saldırmazlık Paktı 
imzalanarak Bulgaristan’ın Mihvere dahil olması Ankara tarafından engellenmek istense 
de, bu girişim başarısız olmuştur.581 Yugoslavya’da kısmen yönetim bunalımı yaşanırken, 
Yugoslavya’daki hava generali Dusan Simoviç ülkede bir darbe yaparak Sovyet Rusya’ya 
yakınlaşmıştır. Bunun üzerine Hitler, Nisan ayında hem Yugoslavya’yı, hem Yunanistan’ı iş-
gal etmiştir.582 Böylece Balkanlarda işgale uğramayan tek ülke Türkiye kalmıştır. Türkiye 
sınırına dayanan Almanya, Irak’a asker ve malzeme geçirmek için Batı Trakya’yı ve Ege 
Adalarını teklif etse de, Türkiye bunu reddetmiştir.583 Sovyet Rusya üzerine askeri harekâtını 
geciktirmek istemeyen Almanya ile Türkiye arasında 18 Haziran 1941’de Saldırmazlık Paktı 
imzalanırken, Türkiye Batı sınırlarının güvenliğini garanti altına almıştır. Dolayısıyla Balkan-

577  Özlem, “Balkan Antantı”, Diplomasi Tarihi II – Ders Notları, ed. Barış Özdal-Kutay Karaca, Dora Yayınları, Bursa, 2018, ss. 138-139.
578  Serdar Sakin-Mustafa Salep, Balkanlar’da Güvenlik Arzusu: Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya İlişkileri ve Balkan Paktı, Berikan Yayınevi, Ankara, 2012, 
s. 41.
579  Murat Cemrek, “İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye”, Türk Dış Politikası (1919-2012), ed. Haydar Çakmak, 2. Baskı, Barış Platin Kitap, Ankara, 2012, s. 
270.
580  Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, II. Cilt (1938-1950), 11. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 182.
581  Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, 19. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara 2010, s. 150.
582  Armaoğlu, ss. 376-377. 
583  Aydemir, s. 184.
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larda oluşan yeni konjonktür itibariyle Türkiye’nin muhatabı Almanya haline gelmiştir. 

Dördüncü olarak, 2. Dünya Savaşı’nın genel seyri içerisinde, 1944 yılına değin Almanya 
Balkanlarda dominant aktör olarak kalsa da, Müttefiklerin üstün hale gelmeye başlamasıy-
la Sovyet Rusya tehdidi Balkanlarda öncelikli gündem olmuştur. Bu dönemde Romanya 
ve Bulgaristan’ın, Türkiye’nin arabuluculuğunda mütareke yapılmasını talep ettikleri gö-
rülürken, bu durum her iki devletin de, Rusya tehdidine karşı müttefikler nezdinde Türk 
diplomasisinden yararlanmak istediklerini göstermektedir.584 Ağustos 1944’te Romanya’ya 
taarruz eden Sovyet Rusya, Eylül ayının başlarından itibaren Bulgaristan’ı da işgal etmiş-
tir. Diğer taraftan, Sovyet askerleri Ekim ayında Yugoslavya’da bulunarak, Almanlara kar-
şı Belgrad saldırısına destek vermiştir. 1944 yılı sonu itibarıyla Balkanların, büyük ölçüde 
Sovyetler Birliği’nin nüfuz alanı haline geldiği görülmektedir. Sovyet Rusya’nın bölgedeki 
varlığı, Türkiye açısından rahatsızlık yaratmıştır. Zira bu dönemde Moskova yönetiminin, 
Türk Boğazlarında imtiyaz talepleriyle birlikte Kars ve Ardahan’ı istemesi Türkiye’yi endişe-
lendirmiştir.585 İnönü, Sovyet isteklerini kesin bir şekilde reddetmesine karşın, Bulgaristan’ın 
Sovyet nüfuzunda bulunması da Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’ndaki genel stratejisinde de-
ğişikliğe gitmesini ve aktif tarafsızlık politikasını terk etmesini beraberinde getirmiştir.586 

4. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Balkanlar Politikası

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Türkiye’nin Balkanlar politikası, uluslararası sis-
temin yapısında meydana gelen gelişmelere bağlı olarak şekillenmiştir. İki kutuplu bir gö-
rünüm kazanan uluslararası sistem içerisinde Balkanlar, Doğu ve Batı blokları arasında re-
kabet alanlarından biri olmuştur. Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya’da Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) nüfuz alanı olurken, Türkiye ve Yunanistan Batı Bloğuna 
yönelmiştir. Dolayısıyla bu dönemde Türkiye, devam etmekte olan Sovyet tehdidini dikkate 
alarak Balkanlar politikasını oluşturmuştur.

Türkiye’nin ikili ilişkileri bağlamında Balkanlara yönelik politikasına bakıldığında, Sovyet 
nüfuzu alanında bulunan aktörlerle olumsuz, buna karşın Yunanistan ile iyi ilişkilere sahip 
olduğu görülmektedir. Örneğin Türkiye’nin Bulgaristan ile ilişkilerinin savaş sonrası dönem-
de gergin olduğu dikkat çekerken, 1948 yılında Türkiye’ye ait iki savaş uçağının düşürülme-
si ilişkilerde diplomatik kriz yaşanmasına neden olmuştur.587 Bu dönemde Bulgaristan’da 
komünist rejimin ülkedeki Türklere yönelik olumsuz bakışı ilişkilerin olumsuz seyrinde etkili 
olmuştur. Diğer taraftan, Bulgaristan ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin Romanya ile ilişkile-
rinde daha olumlu bir tablonun oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu durum Romanya’nın 
her ne kadar Doğu Bloğu içerisinde yer alsa da, Moskova’ya yönelik mesafeli tutumundan 

584  İsmet İnönü, Defterler (1920-1973), haz. Ahmet Demirel, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2016, s. 306.
585  Aydemir, ss. 283-284.
586  Kal, s. 79.
587  Bu dönemde Bulgar Hükümeti, istihbarat faaliyetlerine karıştığını iddia ettiği Türk askeri ataşesini sınır dışı etmiştir. Bunun üzerine Türkiye, 
Sofya’daki büyükelçiliğini kapatmış ve karşılık olarak, Ankara’daki Bulgar askeri ataşesini sınır dışı etmiştir. Bkz. Tarihte Türk-Bulgar İlişkileri, T.C. Genel-
kurmay Başkanlığı, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2004, s. 117.
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ve enternasyonal bir komünist rejimden çok, milli olan komünist anlayış benimsemesinden 
kaynaklanmıştır. Yugoslavya ile ilişkiler hususu, savaş sonrası dönemde Türkiye için Balkan-
larda öncelikli konulardan olmuştur. 1945 yılında Josip Broz Tito’nun liderliğinde kurulan 
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti (YSFC) bünyesindeki altı cumhuriyet ve iki özerk 
bölgeyle coğrafi açıdan Balkanlardaki en merkezi aktör haline gelmiştir. Savaş sonrası dö-
nemde Türkiye-Yugoslavya ilişkilerinde gergin bir tablo mevcut olsa da, 1948 yılında Yu-
goslavya’nın “milliyetçilik yolunu tuttuğu” gerekçesiyle Kominform’dan ihraç edilmesinin 
ardından, ikili ilişkilerde iyileşmeler meydana gelmiştir. Bu durum Tito’nun, Sovyet tehdidini 
Batı Bloğu ile dengelemek istemesinden ileri gelmiştir. 

Savaş Sonrası dönemde, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin olumlu bir ivme yakaladığı gö-
rülmektedir. Bu bağlamda gerek Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı esnasında Yunanistan’a karşı 
tutumu, gerek Yunan İç Savaşı’nda Batı yanlısı Atina yönetimini desteklemesi ilişkilerin ge-
lişmesinde önemli parametreler olmuştur. Diğer taraftan her iki aktör de, Sovyet tehdidine 
karşı ABD ile iyi ilişkilere sahip olmuş ve Batı Bloğuna dâhil olma sürecinde aynı kategoride 
yer almışlardır.

5. Balkan Türkleri Konusu

Balkanlardaki Türk azınlık, Türkiye açısından bölgeye yönelik politika oluşturulmasında 
önemli bir yere sahiptir.588 Ne var ki, 2. Dünya Savaşı döneminde Türkiye’nin güvenliğinin 
tehdit altında olması nedeniyle bu konu geri planda kalmıştır. Diğer bir deyişle savaş dö-
neminden kaynaklı olağan dışı durum, Ankara’nın bu konuya yeterince eğilememesine yol 
açmıştır.

Ülkeler bazında Türk azınlığın durumu ve Türkiye’nin politikasını analiz etmek gerekir-
se, 2. Dünya Savaşı Dönemi’nde Bulgaristan Türkleri faşist rejim tarafından güvenilmez un-
sur olarak görülmüşler ve 1. Dünya Savaşı’nın aksine bu savaşta silâhaltına alınmamışlardır. 
Bulgaristan’ın Almanya’nın müttefiki olarak savaşa girmesi sonrasında Bulgaristan Türkleri, 
baskı altında kalmışlardır. Ne var ki, özellikle Türkiye ile Almanya arasında Saldırmazlık Pak-
tı’nın imzalanmasının ardından, Almanya’nın Sofya yönetiminin Türk azınlığa karşı daha yu-
muşak bir politika izlemesini sağlamaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Zira Bulgarların, Yunanis-
tan (Batı Trakya) ve Yugoslavya’da  (Makedonya) Türk azınlığa yaptığı baskılardan ötürü, 
Alman askerlerine şikâyetler gelmiştir. Bununla birlikte Türkiye’nin, savaş şartları ve savaş 
sonrası dönemde de, Sovyet tehdidi nedenleriyle Bulgaristan Türkleri konusuna 1940’lı yıl-
larda müdahil olamadığı görülmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonunda Bulgaristan’ın imza-
ladığı: 1947 Paris Barış Antlaşması’nda da azınlık haklarına konusunda baskı yapamamıştır. 
Zira bu antlaşmanın imzalanmasıyla Neuilly Barış Antlaşması ortadan kalkmıştır. Bu durum 
Neuilly Barış Antlaşması’nın azınlıkların haklarını içeren düzenlemelerinin de geçerliliğini 

588  Ayrıntılı bilgi için bkz. Kader Özlem, Türkiye’nin Balkan Türkleri Politikası (1991-2014), Dora Yayınları, Bursa, 2016.
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yitirmesi anlamı taşımıştır.589 Diğer taraftan, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç olgusu, savaş 
şartlarının etkisiyle durağanlaşmıştır. 1923-1939 yılları arasında 198.688 kişi gelirken, 1940’lı 
yıllarda bu sayı 21.353 kişiye düşmüştür.590

Yunanistan’daki Türkler konusu da, 2. Dünya Savaşı esnasında önemli bir konu olmuştur. 
Yunanistan’ın İtalya ile savaşı esnasında Batı Trakya’daki Türklerin fiilen silâhaltına alındık-
ları görülmüş ve çok sayıda Türk, Yunan askeriyle birlikte savaşta hayatını kaybetmiştir.591 
Bu nedenle savaş sonrası dönemde Yunan kamuoyunda, ülkedeki Türklere yönelik olumlu 
bir bakış açısı hâkim olmuştur. Ne var ki, 1941’de Almanların Yunanistan’ı işgalinin ardından 
Batı Trakya bölgesi fiilen Bulgaristan’ın kontrolüne geçmiş, Türk azınlığa yönelik Bulgarlar-
ca baskı politikası izlenmiştir. Savaş sonrası dönemde ise, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi 
olmasından Batı Trakya Türkleri yararlanmıştır. Türkiye’nin bu dönemde Batı Trakya Türk-
leriyle ilgili net bir politikasına rastlanmasa da, soydaş temsilcileriyle temasta olunduğu 
anlaşılmaktadır. Batı Trakya Rodop Milletvekili Osman Üstüner’in 31 Aralık 1947’de İnönü ile 
yaptığı görüşmenin, İsmet İnönü’nün Defterler’inde yer alması bu kapsamda örnek olarak 
ileri sürülebilir592.

Öte yandan, 2.  Dünya Savaşı’nda Yugoslavya’nın içinde bulunduğu karışık durum, bu 
ülkedeki Türklerin örgütlenmesini kaçınılmaz hale getirirken, 1941 yılında Üsküp merkezli 
olarak Türklerin milli varlıklarını, manevi değerlerini, örf, adet ve geleneklerini korumak 
ve yaşatmak üzere “Yücel” adında bir teşkilat kurulmuştur. Bu teşkilatın esas olarak, Bul-
garların Makedonya’yı işgal döneminde, Türklere yönelik kötü uygulamaları nedeniyle ku-
rulduğu belirtilebilir.593 Zamanla güçlenen söz konusu teşkilat, resmi temsilcilik vasıtasıyla 
Türkiye’yi varlığından haberdar etmiştir. Ne var ki, deşifre olan Yücelcilerden dört kişi, 25 
Ocak 1948’de idam cezasına çarptırılmış, pek çok kişi de uzun yıllar hapse mahkûm edil-
mişlerdir.594 Türkiye idamlardan haberdar olmasına rağmen hiçbir girişimde bulunmamıştır. 
Bu durum Yugoslavya Türklerinde derin bir hayal kırıklığının oluşmasına yol açmıştır. 

Aktardığımız bu bilgilerden de anlaşıldığı üzere, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı 
Dönemi’ni kapsayan 1939-1950 yılları arasında, uluslararası konjonktürdeki gelişmeler se-
bebiyle Türkiye’nin Balkan Türklerine yönelik politikasından bahsetmek pek olası gözük-
memektedir.

589  Bkz. “Study of the Legal Validity of the Undertakings Concerning Minorities”, E/CN.4/367, 7 April 1950, Commission on Human Rights, United 
Nations Economic and Social Council, s. 53.
590  Bilal N. Şimşir, “Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu”, Bulgaristan’da Türk Varlığı, Bildiriler, 7 Haziran 1985, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 
1985, s. 57.
591  Savaşta hayatını kaybeden Türklerin listesi için bkz. Kevin Featherstone-Dimitris Papadimitriou - Argyris Mamarelis - Georgios Niarchos, The Last 
Ottomans The Muslim Minority of Greece, 1940-1949, Pallgrave Macmillan, 2011, ss. 72-77.
592  İnönü, s. 358.
593  Yıldırım Ağanoğlu, II. Dünya Savaşı’nda Yugoslavya’da Bir Direniş Mücadelesi Yücel Teşkilatı, 2. Baskı, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 
Yayınları, İstanbul, 2006, s. 30.
594  Ağanoğlu, s. 39-44.
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Sonuç

Türkiye’nin İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı dönemi Balkanlar politikası, 2. Dünya Savaşı 
şartlarından doğrudan etkilenmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin maruz kaldığı savaş riski ve 
ülkenin güvenliğine yönelik makro ölçekli tehdit nedeniyle barış dönemlerinde Türkiye’nin 
Balkanlar politikasını şekillendiren unsurların doğrudan belirleyici olmadığı görülmektedir. 
Dolayısıyla konjonktürel gelişmelerin, politika belirlenmesinde etkili olduğu ileri sürülebilir. 
Türkiye açısından 1939 yılında Balkan Antantına bağlılık söylemi esas olurken, İtalya’nın 
Yunanistan’ı işgal girişiminde de bu söylem, Bulgar tehdidine bağlı olarak kullanılmıştır. 
1941-1944 yıllarında Almanya’nın bölgesel denklemdeki dominant konumu ve Türk-Alman 
Saldırmazlık Paktı Ankara’nın “aktif tarafsızlık” politikasını sürdürmesine zemin hazırlamış-
tır. Bu politika Sovyetler Birliği’nin Ağustos 1944’ten itibaren bölgede üstün konuma gel-
mesi ve Türkiye için tehdit oluşturmasıyla sona ermiştir.

Savaş Dönemi’nde Türkiye’nin bölge devletleriyle ilişkilerini belirleyen husus, bölgede 
dominant olan büyük güçlerle Türkiye arasındaki ilişkiler olmuştur. Söz konusu durum sa-
vaş sonrası dönemde de devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası siste-
min yapısında meydana gelen radikal değişim ve Balkanların iki kutuplu düzenin rekabet 
alanlarından birini oluşturması, Türkiye’nin Balkanlar politikasının oluşmasına etki etmiş-
tir. Dolayısıyla Sovyet tehdidinin varlığı, Türkiye’nin blok tercihinin oluşmasında belirleyici 
olurken, Ankara’nın Balkanlara yönelik yaklaşımı da, bu politikanın türevini oluşturmuştur. 
Savaş Sonrası dönemde Yunanistan ile iyi ilişkilere sahip olan Ankara yönetiminin, Sovyet 
nüfuzu altındaki ülkelerle ilişkilerinde ise sorunlar yaşamıştır. Ne var ki, 1948’de Yugoslav-
ya’nın Kominform’dan ihraç edilmesinin ardından bu ülkeyle iyi ilişkiler tesis etmenin yolları 
aranmıştır.

Çalışmada ortaya çıkan bulgular bağlamında İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı dönemin-
de, Türkiye’nin aktif bir Balkan Türkleri politikasından bahsetmek mümkün değildir. Savaş 
şartlarına bağlı olarak, Türkiye’nin güvenlik kaygılarının Balkan Türkleri konusunun önüne 
geçtiği görülürken, bu dönemde soydaş göçleri de durma noktasına gelmiştir. Diğer taraf-
tan, Balkan Türkleriyle ilgili İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde belirgin olan hususla-
ra bakıldığında, Yugoslavya Türklerinin Yücel hareketi bağlamında yaşadığı hayal kırıklığı, 
Batı Trakya Türklerinin Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu atmosferden yararlanması 
ve Bulgaristan Türklerinin azınlık hakları bağlamında yaşadığı kayıplarla sembolik sayıdaki 
göçleri dikkat çekmektedir.
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BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ’NÜN 
MUALLİMLER BİRLİĞİ 

DELEGELERİNE NUTKU (1925)

Tülay Gül595

Tarihsel sürecin, farklı itici güçlerin etkisiyle ortaya çıkardığı olgulardan biri de ulustur. 
Coğrafi bir bölgeyi yurt tutmuş bir toplumun uluslaşması, iki modelde olmaktadır. Prof. Dr. 
Büşra Ersanlı Behar’ın “pazar bütünleşmesi” dediği596, bunlardan ilkidir. Bu modelde itici 
güç iktisattır, dönüşüm kendiliğinden (spontane) ve aşağıdan yukarıya doğru zamana ya-
yılarak gerçekleşir. Pazarın bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan uluslaşma, etnik kökeni aynı 
olan gruplardan olabildiği gibi, farklı etnik grupların beraberliğinden de türeyebilir597. İkinci 
modelde, devlet kurmuş veya mevcut devlette siyasal erki eline almış “müteşebbis bir kad-
ro” vardır. Bu kadronun itici gücü ideolojidir, dönüşüm zor yoluyla ve yukarıdan aşağıya 
doğru, ancak daha kısa bir zaman diliminde olmaktadır.

Hangi modelde olursa olsun, tarihsel süreç içinde erken uluslaşıp gelişen (emperyal) 
ülkeler, henüz uluslaşamamış ve/veya iktisaden geri kalmış ülkelere müdahale ederek eko-
nomik, toplumsal ve kültürel yapılarını önemli ölçüde değişikliğe uğratmışlardır. Doğrudan 
güç kullanımı veya sermaye ihracı yoluyla bu tür müdahalelere maruz kalan ülkeler, birbi-
rine zıt yönlü çeşitli davranışlar sergilemişlerdir. Bir yandan bu ülkelere tepki göstermişler; 
diğer yandan aynı ülkelerin kurumlarını benimsemek suretiyle gelişme ve eşitlenme (mo-
dernleşme) çabası içine girmişlerdir. Akdeniz çukurundaki birçok ülke gibi, ikinci modele 
uygun uluslaşan Türkiye’de olan da, tam olarak buydu.  

Cumhuriyeti ilan eden sivil-asker bürokrat kadro (Kemalistler), Osmanlı hanedanının 
“ümmet” anlayışının yerine, “millet”598 denilen yeni bir bizlik anlayışı koymuştur. Osmanlı 

595 Araş. Gör. Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı.
596  Gencay Şaylan, “Ulusallık ve Ulusal Kültür ile İlgili Bazı Notlar”, Bilim ve Sanat, Sayı: 36, Ankara, Aralık 1983, s. 10. 
597  Cengiz Güleç, Türkiye’de Kültürel Kimlik Krizi, Ankara: Verso Yayıncılık, 1992, s. 17.
598  Osmanlı milleti değil, ulus (nation) anlamında.
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hanedanın Osmanlıcılık ve İslamiyet’i, Türkiye Cumhuriyeti’nde yerini milliyetçilik ve laikleş-
meyle seyreden açık bir Batıcılığa bırakmıştır. 

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, süreklilik sağlamak için köklerini sağlamlaştırması 
gerektiğini bilmekteydi. Bu sebeple olacak ki, gerçekleştirilen inkılapların halka yayılması 
için eğitim kurumlarına fazlasıyla anlam yüklemiştir. Farklı alanlarda yapılan yeniliklerin ar-
dından, eğitim alanında da bazı düzeltmelere gidilmiştir. Osmanlı Devleti’nden miras kalan 
medrese anlayışının terk edilmesi için tüm eğitim kurumlarında yenileşme çalışmaları baş-
latılmıştır. Mustafa Kemal geleneksel eğitim sistemini, 16 Temmuz 1921 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilen Maarif Kongresi açılışında şöyle değerlendirmektedir: 

Bugüne kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin tarihi tedenni-

yatında en mühim amil olduğu kanaatindeyim. Onun için bir milli terbiye programından 

bahsederken eski devrin hurufatından evsafı fıtriyemizle hiç de münasebeti olmayan 

yabancı fikirlerden şarktan ve garptan gelebilen bilcümle tesirlerden tamamen uzak, 

seciye-i milliye ve tarihiyemizle mütenasip bir kültür kastediyorum599.

Konuşmadan da anlaşılacağı üzere Mustafa Kemal, geleneksel eğitim anlayışıyla çok 
ciddi bir hesaplaşma içindedir. 

Türkiye Muallimler Birliği’nin Kuruluşu

Türkiye Muallimler Birliği, merkezi Ankara olmak üzere 1920 Temmuz’unda Ankara Li-
sesi Öğretmenleri tarafından “Muallim ve Muallimeler Cemiyeti” olarak kuruldu. 7 Mayıs 
1921´de Cemiyet, Türkiye Muallime ve Muallim Cemiyetleri Birliği´ne dönüştü. Amacı, “mu-
allime ve muallimlerin içtimai vaziyetlerini yükseltmek ve bu gayesine iktisadi ve ilmi vasıta-
larla ulaşmak” olarak belirtilmişti600. Cemiyet, 22-29 Ağustos 1924 tarihinde gerçekleştirdiği 
ilk genel kongresinde adını “Türkiye Muallimler Birliği” olarak değiştirerek, mevcut muallim 
derneklerini tek çatı altında birleştirmeyi hedeflemiş ve ülke genelinde teşkilatlanmaya git-
miştir601. Köhnemiş eğitim sistemini eleştirirken aynı zamanda yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 
eğitim sistemi hakkında da ipuçları veren Mustafa Kemal, 25 Ağustos 1924 tarihinde An-
kara’da toplanan “Muallimler Birliği Kongresi” üyelerine, Muallimler Birliği Hamisi olarak602 
yeni görevlerini şu sözlerle açıklamıştır: 

599  Gazi M. Kemal Atatürk, Eğitim Politikası Üzerine Konuşmalar, Yay. Haz: Prof. Dr. Kemal Aykaç, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1984, ss. 12,13.
600  Filiz Okmak, “Türkiye Muallimler Birliği Mecmuasının Sistematik Tahlili”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Nurettin Öztürk, 
Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009), s. 9.
601  Yunus Pustu, “Erzurum Muallimler Birliği Yayın Organı Olan (Erzurum) Muallimler Birliği Mecmuası”, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 3, 
Eylül 2016, s. 187. 
602  Mustafa Kemal’in Muallimler Birliği’nin ilk çıkardığı neşriyatın iç kapağında bir fotoğrafı mevcuttur ve söz konusu fotoğrafın altında “Muallimler 
Birliği Hamisi Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri” yazmaktadır. Bkz. Muallimler Birliği Neşriyatı, Sene:1, Sayı: 1, 1925 Temmuz, Ankara, 1925, 
s. 2. 
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Muallimler, 

Yeni nesli; Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbileri, sizler yetiştireceksiniz, 

yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız de-

recesiyle mütenasip bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli 

ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu evsaf ve kabiliyette yetiştirmek sizin 

elinizdedir. Mümtaz vazifenizin ifasına âli himmetlerle hasrı mevcudiyet edeceğinize 

asla şüphe etmem. Görüşlerin, programların kesin ve açık olması, çok önemli olmakla 

birlikte, feyiz ve eser verebilmesi, onların muktedir, müdrik ve fedakâr muallimlerimiz 

tarafından mekteplerimizde çok büyük dikkat ve himmetle tatbikine vabestedir. İşte, 

bilhassa sizden rica edeceğim husus budur. Sizin muvaffakiyetiniz, Cumhuriyetin mu-

vaffakiyeti olacaktır603.

Mustafa Kemal, bu konuşmasını şu cümlelerle sona erdirir: “Hiçbir zaman hatırlarınız-
dan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister604. 

  Kaynak: “Muallimler Birliği Neşriyatı”, Sene: 1, 
Sayı:1, Temmuz 1925, Ankara.

    Kaynak: “Muallimler Birliği Neşriyatı”, Sene:1, 
Sayı:1, Temmuz 1925, Ankara, s. 8.

Yayınlarıyla Türkiye Muallimler Birliği

İlk kongrelerini gerçekleştirdikten sonra, gayeleri olan halkı okutmak, çalışmalarını hal-

603  Aykaç, ss. 19,20.
604  Aykaç, s. 20.
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ka duyurmak, eğitim hakkındaki görüşlerini paylaşmak ve eğitim ve öğretime katkı sağla-
mak amacıyla neşriyat yayımlamaya başlayan Türkiye Muallimler Birliği, 1925 Temmuz’un-
da ilk dergisini yayımlamıştır605. Derginin ve Birliğin amacının, ilk ve orta tahsilin hızlı bir 
şekilde yaygınlaştırılması olarak açıklandığı bu ilk sayıda, Mustafa Kemal’in fotoğrafının 
yanı sıra, bir de İsmet Paşa’nın fotoğrafı bulunmaktadır ki606, altında “Muallimler Birliği Fah-
ri Reisi İsmet Paşa Hazretleri” ibaresi okunmaktadır. Bu ibare, bir yıl sonra gerçekleştirilen 
ikinci kongrede, muallimlerin kongre sonrasında neden İsmet Paşa’yı ziyarete gittikleri ve 
tavsiye aldıklarını açıklar niteliktedir.

 Çalışmamızın konu edindiği kitapçık, 1925 yılında Ankara’da gerçekleştirilen İkinci Mual-
limler Birliği Umumi Kongresi sonunda, Birlik delegelerinin İsmet Paşa’yı ziyaretlerini ve 
Paşa’nın muallimlere hitaben yaptığı konuşmayı içermektedir. “Muallimler Birliği 341 Senesi 
Kongre Murahhaslarına Hitaben İrad Buyurulan İsmet Paşa Hazretlerinin Nutukları” başlıklı 
olup Eski Türkçe kaleme alınmış bu belge (Muallimler Birliği Umumi Merkez Neşriyatı, An-
kara, 1341), Yeni Matbaada basılmış ve tesadüfen elime ulaşmıştır. İçinde, İsmet Paşa’nın 
karakalem çalışılmış bir resmi de bulunan bu kitapçık, dönemin eğitim politikasını anlaya-
bilmede bizlere önemli ipuçları vermektedir. 

İsmet Paşa ziyaretleri için muallimlere teşekkür ettikten sonra kongrenin müzakere et-
tiği meseleleri, delegelerin nerelerden geldiğini, daha çok nerelerde çalıştıklarını, Tevhidi 
Tedrisat Kanunu’nun etkisi hakkındaki gözlemlerini, memleketin farklı bölgelerinde mes-
lektaşlarının karşılaştığı sıkıntıları, aile hayatı, sıhhat ve seviyeyi yükseltmek için aşılacak 
engelleri ve son olarak da, kızların öğrenimine ne ölçüde önem verildiğini sormuş; karşılıklı 
bir saat kadar konuşulduktan sonra İsmet Paşa nutkuna başlamıştır. 
605  Bkz. Soldaki fotoğraf.
606  Bkz. Sağdaki fotoğraf.
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Sözüne, muallimlerin memleketin dayanak noktası olduğunu vurgulayarak başlamış ve 
bu mesleğin ne kadar seçkin ve hürmete şayan olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca hükümetin 
her sene muallimlerden bir kongre yapılmasını beklediğini ve bu kongre neticesinde, geçen 
bir senenin tecrübelerinin tartışılarak, gelecek senenin yeni yollarına işaret etmesi gerek-
tiğini söylemiştir. Bu isteğinin kendi hissi ve şahsi arzularının ötesinde vatana ve istikbale 
karşı bir mesuliyet olduğunu belirtmiştir. 

Medeni devlet iddiasının ancak ve ancak ilim ve fenle tahakkuk olacağını idrak etmiş 
bir devletin, öğretmenlere yüklediği sorumluluklar ağırdır. İsmet Paşa nutkunda, konuya 
şöyle değinmektedir: “Sizler bu milleti hars (kültür) ile içtimai hayatıyla, bütün ilim ve fen ile 
en yüksek medeniyet seviyesine çıkaracak işçilersiniz. Vazifeniz hakikaten çok şerefli, fakat 
çok ağırdır”. Memleketin içinde bulunduğu durumun ağırlığının farkında ve muallimlere 
yüklenen vazifenin zor ve uzun vadeli olacağını belirtmiştir. Burada vurgulanması gereken 
Paşa’nın gerçekliğe işaret etmesidir ki, bilhassa genç öğretmenleri yolun zorluğu hakkında 
aydınlanmaya ve azme çağırmıştır. 

İsmet Paşa, hükümetin en büyük vazifesinin öğretmenin refahını temin etmek olduğu-
nu, ancak bu durumun yalnız para ile sağlanamayacağını, aynı zamanda kendisini takdir 
edecek bir toplumsal çevreye de ihtiyacının olduğunu belirttikten sonra, “çıplak bir kayayı 
elmas yapmak ne kadar müşkül ise, tenha bir köşede ulvi gayesine nefsini vakfeden bir 
muallim de öyle çetin bir müşkül ile uğraşacak, kendisi daima birçok ihtiyacatın eksikliğini 
hissedecektir” sözleri ile durumun ne kadar vahim olduğunu açıklamıştır.

     Tevhidi Tedrisat konusuna da değinen İsmet Paşa, kanunun kötü yorumlanıp yanlış 
anlaşıldığını, hatta dinsizlik ithamına maruz kaldıklarını belirtmiştir. Ancak tüm dünyanın 
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yolundan gittiklerini ve medeniyete ermek için inkılapların şart olduğunu vurgularken çok 
anlamlı olduğunu düşündüğümüz şu cümleyi kurmuştur: “Kafaları mazinin demir çemberi 
içinde kilitlenen milletin vay haline!”. 

       Muallimler Birliği’nin milli terbiyeyi gündemine aldığını duyan İsmet Paşa, bu husus-
ta iki noktaya işaret etmiştir. İlk olarak milli terbiyenin ne dini, ne de beynelmilel olacağına 
vurgu yaparak, “bizim terbiyemiz kendimiz olacak, kendimiz için olacak” demiştir. İkinci 
olarak değindiği konu ise, her milletin bir medeniyeti temsil ettiğini, milli terbiyenin siyasi 
ve vatani olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu dile getirmesidir. 

Öğretmenlerin omuzuna bir sorumluluk daha yükleyerek, onların toplumsal hayatı de-
ğiştirmesi gerektiğini ve ne yazık ki, toplumsal hayatın bir sürü eksiklikleri ve kirletilmiş ol-
duğunu, bu durumun sadece akılla giderilebileceğini bir kere daha hatırlatmıştır. Bu konuda 
sabırlı olmaları gerektiğini, eninde sonunda bir sonuç alacaklarını ise, şu naif benzetme 
ile dile getirmiştir: “Muallimlerin telkini taşa düşen suya benzer. Su nasıl daima katra katra, 
düşe düşe taşı oyar ve eritirse sizlerde öylesiniz ve öyle olmalısınız”. 

Kızların terbiyesi ve tahsili hakkında delegelerden bilgi alan İsmet Paşa, hurafeleri yen-
mek, iyi yaşamaya engel olacak manileri kaldırmak ve toplumun eksikliklerinin gidermek 
için yapılan inkılapların temelini o günkü kızlara atfetmiştir. Sonrasında delegelere, memle-
ketin ücra köşelerinde çalışan muallim hanımlarla ilgili soru sorup durumlarını öğrendikten 
sonra, onların önüne çıkacak tüm engelleri bizzat kaldırmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. 

Daha sonra muallimler ile ilgili en can alıcı meseleyi açan İsmet Paşa, mektep binalarının 
olmadığını, aynı zamanda çocukları okutacak öğretmenlerin de eksikliğini dile getirmiştir. 
Muallim açığının zaman meselesi, bina eksikliğinin ise iktisat meselesi olduğunu belirterek, 
resmi bütçede binalar için kaynak oluşturma yollarını çok aradıklarını ancak durumun kısa 
süre zarfında çözülmeyeceğini söylemiştir. Sözlerinde dikkat çekici olan, konuyla alakalı 
bütçe rakamlarını ayrıntılarıyla açıklayabilmesidir. 

Delegelerin, Doğu illerinde hizmet etmeye öğretmenlerin rağbet etmeyişini belirtmesi 
üzerine İsmet Paşa, ilk olarak konunun dile getirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirt-
miş ve devamla vatanın bir tarafı gelişir ve bir tarafı noksan kalırsa, bu noksanlığın bir süre 
sonra tüm vatanı değiştireceğine dikkatle vurgu yapmıştır. Genç arkadaşlardan konuyla 
ilgili fedakâr beklenildiğini de belirtmiştir. İsmet Paşa nutkunu, geleceğe dair iyi niyet te-
mennileri ile alkışlar arasında sonlandırmıştır.

Sonuç

Bu konuşmada verilen mesajların başında, eğitim alanında bir devrimin kaçınılmaz 
olduğudur. Konuyla ilgili öne çıkarılan kavramlar hurafeye karşıt konumlandırılan akıl ve 
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bilim kavramlarıdır. Bu kavramları, başta saygı ve fiziki altyapı yoksunluğu olmak üzere, bir-
çok olumsuzluğa rağmen toplumla buluşturacak olan öğretmenlerdir. Milli olmasına özen 
gösterilecek eğitim devriminden kız çocukların faydalandırılması ve kadın öğretmenlerin 
ihtiyaçlarını giderme noktasında, cumhuriyet rejiminin elinden geleni yapacağı özellikle 
vurgulanmıştır.  

EK

Muallimler Birliği 341 Senesi Kongre Murahhaslarına Hitaben İrad Buyurulan İsmet 
Paşa Hazretlerinin Nutukları

İsmet Paşa Hazretleri’nin Nutukları

Türkiye Muallimler (Öğretmen) Birlikleri Umumi Kongresi murahhaslarını kabul 

buyuran İsmet Paşa Hazretleri murahhasların ziyaretlerine teşekkür ettikten sonra (1) 

kongrenin müzakere ettiği mesail (2) murahhasların nerelerden geldiği ve muallim 

birliklerinin nerelerde fazla tekalif gösterdiği, (3) tevhidi tedrisat kanununun tesiratı 

hakkında müşahedelere müstenit malumat, (4) kongrenin umumi terbiyeyi milliye me-

selesinde ameli neticelere varmak için yapacağı müzakerat (5) vatanın muhtelif me-

natıkında muallimlerimizin tesadüf ettikleri içtimaı müşkilat (6) aile hayatı, sıhhat ve 

seviyeyi yükseltmek için iktihamı lazım gelen mevani ve kongrenin tevessül edeceği te-

dabir, (7) vatanın muhtelif aksamında kızların tahsiline ne derece ehemmiyet verildiği 

hakkında sırayla ve ayrı ayrı irad buyurdukları suallere muhtelif murahhaslar tarafından 

verilen cevapları dinledikten, bu suretle bir saat kadar bu meseleler üzerinde mütekabil 

hasbihaller yapıldıktan sonra paşa hazretleri şu nutku irad buyurdular:   

Muallimleri memlekette başlı başına medar-ı istinat (dayanak noktası) addeden 

(sayan) bir hükûmetin mesul mümessili (sorumlu temsilcisi) olarak arkadaşlarımı 

selâmlarken düşündüklerimizi açıkça arz etmeği münasip görüyorum.

Hakikaten mümtaz (seçkin) ve şayanı ihtiram (hürmete şayan) bir meslekte ça-

lışmakta olan münevver (aydın) mümessillerden mürekkep bu muhterem heyetin bir 

siyasi adamın perakende sözlerini kılı kırk yaracak kadar ince bir tetkike tâbi tutmak 

insafsızlığını göstermeyeceğine emin olmak isterim.

Samimî, serbest, olduğu gibi, açıkça söyleyeceğim:

Evvelâ muallim birliklerinin ve onların umumî kongresinin, yalnız muallimler, yalnız 

meslek erbabı için değil; hükûmet için de çok büyük ehemmiyeti ve faideyi haiz oldu-

ğunu arz edeyim. Biz istiyoruz ki, vatanın her tarafına şamil (içine alan) olan terbiye 

edici mesleğin, senede böyle bir defa umumî bir içtima halinde toplanarak yapacağı 

kongre, bir senenin tecrübelerini teati ve gelecek senenin yeni yollarını işaret etsin. Bu 
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gibi kongrelerdir ki muallimlerin ihtiyaçlarına yakından temas eder, mesleğin tealisi için 

icap eden tedabiri daha kolaylıkla bulur.

Bundan başka her sene toplanan bu kongre murahhasları, bir senenin tecrübeleri 

kendilerine hükûmet tarafından da sorulacağını, kendi faaliyetlerinin hükûmetle de pek 

sıkı alâkası olduğunu tahmin ve takdir ederlerse istikbalin terbiyesi için deruhte ettik-

leri mesuliyeti daha kuvvetle duyacaklarına kani olmak isteriz. Bu sözlerle muallimlere, 

onların kongrelerine, bu gibi içtimalarına karşı gösterdiğimiz alâkanın yalnız hissî   ve 

şahsî arzularımızdan değil, bütün vatana ve istikbale şamil hakikî mesuliyet halinde 

hissedilmiş bir kanaat mahsulü olduğunu anlatmayı istihdaf ediyoruz.

Hulâsa; bu kongreler hem kendiniz, hem bizin için mucibi feyiz olacaktır. Neticede 

tabiat ile birçok eksiklikler kalsa bile onların izalesi arzusu en mühim bir kârdır. Bu içti-

malarda memleketin muhtelif yerleri birer murahhasla temsil edilerek bir yere toplan-

mış oluyor. Bu içtimalarda her murahhas yalnız kendi yeri hakkında malûmat vermekle 

kalacak değil, asıl her murahhas diğer yerlerin malûmatından istifade edecektir. Bu gibi 

içtimalarladır ki memleketimizi bileceğiz. Memleketi bilmek, vatanı tanımak: en büyük 

faide işte burada (çok doğru sedaları).

Muhterem arkadaşlar; muallimlerden çok şey bekliyoruz. Bilirsiniz ki bütün dünya 

milletleri içinde her an ve her vesile ile bağıra bağıra söylediğimiz bir iddiamız vardır. 

Biz de her medenî millet gibi en yüksek medeniyet seviyesine müstahak ve müstait bir 

milletiz diyoruz. Bu iddianın doğruluğu, hepiniz biliyorsunuz ki, asıl fikrî sahada, asıl 

ilim ve fenle tahakkuk edebilir.

Sizler, bu milleti harsile, içtimaî hayatile, bütün ilim ve fennile en yüksek medeniyet 

seviyesine çıkaracak işçilersiniz. Vazifeniz hakikatin çok şerefli, fakat çok ağırdır. Hepi-

niz bu müşkülâtın azametini görecek, fakat hepiniz o müşkülâtı iktiham etmek azmi 

katîsi ile mücehhez olacaksınız. İstikbalimiz için hakikî medarı emniyet yalnız ve ancak 

bu azimdedir. Açık söylüyorum ve açık söylemeğe mecburum ki müşkülât hakikaten 

büyük, sizleri hakikaten ürkütecek kadar büyüktür. Kendimizi aldatmayalım. Yüklendi-

ğimiz vazifenin bütün ağırlığını bilelim. Çok müterakki ve medeni memleketlerde dahi 

muallimlere ağır vazifeler tahmil edilmiştir. Bizde ise hem daha ağır, hem bilhassa çok 

daha uzundur.

Arkadaşlar; vazife uzun müddet devam edecek; bir sene, iki sene, beş sene değil, 

yirmi sene, otuz sene, kırk sene bu çetin vazife devam edecektir. Bu noktada, bilhassa 

genç arkadaşlarımı, vazıh surette tenevvür etmiş görmek isterim. Yolun müthiş uzunlu-

ğunu bilsinler. Bunu bilmenin faidesi şu ki, yolun uzunluğunu ve hedefin uzaklığını bilin-

ce insan, her günün o yolu bir az daha kısalttığını, her attığı adımın kendisini hedefe bir 

az daha yaklaştırdığını da bilir. Lâkin hedefe, meselâ bir sene sonra, varacağım der ve 
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bu müddet zarfında umduğunu bulmazsa meftun olur. Muallim arkadaşlarımı bundan 

vikaye ederim. Sizler için hepimiz için asla fütur yok. Azim ve ümit var (alkışlar)

Vazifeniz hem uzun, hem de mahrumiyetli sürecektir.

Deruhte ettiğimiz işin azameti karşısında elbette refah hakkınızdır. Hükûmetin en 

büyük vazifesi elbette istikbali hazırlayan muallimlerin refahını temin etmektir. Bu yapı-

lamamışsa sebebini elbette kendiniz takdir edersiniz. Bu mesele yalnız bütçe fedakâr-

lığı ile kabil değildir. Bir muallimin hakikî refahı için yalnız para değil, asıl onu bütün 

ehemmiyet ile takdir edecek içtimaî muhit lâzımdır. Hâlbuki hüsranla dolu muhitlerde 

çalışacaksınız. Çıplak bir kayayı elmas yapmak ne kadar müşkül ise tenha bir köşede 

ulvî gayesine nefsini vakfeden bir muallim de öyle çetin bir müşkül ile uğraşacak, ken-

disi daima birçok ihtiyacatın eksikliğini hissedecektir. Peki, bu müşkülâtı yenmeyecek 

misiniz? Aksi takdirde izmihlâl vardır, atiden ümidi kesmek lâzımdır. Bu millet işte buna 

tahammül edemez. Tabiî hep tahammül etmeyeceğiz. Öyle ise o fedakârlığa katlanaca-

ğız demektir (tasdik sedaları). Deminden beri yaptığımız hasbihallerde temas ettiğimiz 

meselelerin muhtelif noktaları hakkında fikirlerimi arz edeyim:

Evvelâ ‘tevhidi tedrisatın’ bazılarınca sui tefsir ve sui telâkki edildiğini gördük. Bu 

işin müteşebbislerinin, muakkiplerini elbette yek nazarda dinsizlik ittihamına maruz ka-

lacakları tabiî idi. Tevhidi tedrisatı düşündüğümüz zaman onun avamferibane iğfalâta 

vesile yapılacağını tahmin etmiyor değildik. Bizim için bunların hepsi malûm idi. Ka-

panan bazı müesseselerin hiç olmazsa harfleri ve harekeleri tanıtmak gibi bir faidesi 

vardı, şeklinde nazariyeler ileri sürüleceğini, tevhidi tedrisat ile bir takım müessesatı 

kapatmak yerine onları ıslah etmek daha faydalıdır, gibi fikirlerin ortaya atılacağını, bu 

gibi itirazların ne gibi netayici olacağını hep biliyorduk. Fakat Türkiye B.M. Meclisi ka-

rarını verdi. Tedricen varılacak muazzam gayeleri tacil etmek, inkılâp yapmaktır. B. M. 

Meclisinin zarurî bir neticeyi bir kanun ile tacil ve tespit etmesi bir inkılâp addolunabilir. 

Bunu yapmak için arizü amîk düşündük. Gördük ki başka hiçbir çare yoktur. Gördük 

ki bütün dünyanın yolu bu yoldur. İtilâya ve medeniyete eren milletler hep bu yoldan 

giderek bugünkü seviyelerini buldular. Mugalâtalara, tezvirlere boyun eğmek itirafı arz 

olurdu. İnkılâplar kadir ve kahirdir.

Biz tevhidi tedrisat ile yapılan, daha yapılacak olan işlerin memleketin bütün haya-

tına, fikrî, sınaî, fennî hayatlarda olduğu kadar, içtimaî hayatta da başlıca esas olduğuna 

kaniyiz.

Yaptığımız işi dine münafi görmek, yapılan işi görmemektir. Herkes fiil haline gel-

meyen hayırları iptidadan görmez. Ammenin gözü fiile inkılâp etmiş neticeleri görür. 

Onu iptidadan göremediği için itiraz edecek sesleri dinlemeyiz. Hedefe varmak için her 

cahilâne itiraz ve teşebbüs bertaraf edilecektir. Kanunun bu husustaki salâhiyetlerini 
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bütün şümulile tatbikte en ufak bir tereddüt gösterecek değiliz. Hiçbir mâni karşısında 

tevakkuf edemeyiz ve etmeyeceğiz.

Arkadaşlar; dünyanın umumî vaziyetini düşününüz. Dünyanın vaziyeti bize yük-

selmemiz için haykırıyor. Bu vaziyetten azamî istifade etmeliyiz. Bugünkü nesil on beş, 

yirmi sene mütemadi bir azim ve faaliyetle yüksek gayeye ömrünü vakfederse bu millet 

yükselecektir. Bu muazzam fırsat Türk devletinin eline bir daha geçmez. Bütün dünya 

büyük badirelerden sonra, uzun sürmesi tabiî olan bir hazırlık devresindedir. Kafaları 

mazinin demir çemberi içinde kilitlenen milletin vay haline!

Arkadaşlar, bu nesle düşen vazifenin genişliğini bir dakika gözünüzden uzak bu-

lundurmayacaksınız. Hazırlık devresinin hitamı, bizi, her şeyiyle hazır, bütün kuvvetile 

ayakta bulmalıdır. Muallimler, o zaman ayakta bulunacaksınız.

Bir bahar sabahında evinden kalkmış, havanın güzelliği içinde, koruluklar arasın-

dan, bir avuç yeşilliğe vakfı ümit eden adamlar değiliz. Önümüzde otuz senelik mesai-

nin vüsat ve şümulü ve otuz senelik hedeflerin baş döndüren azameti vardır.

Arkadaşlar; bu hedeflere gayet kat’î, muayyen olarak ve bunların çok berrak, çok 

müspet olduğuna inanarak yürüyeceğiz. İyi iş yapmak emniyetle yürümek sayesinde 

mümkün olabilir. Nereye yürüdüğümüzü çok emin olarak bilelim. Kuvvetimiz buradadır.

Demin arkadaşlar, kongrenizin millî terbiyeyi mevzuu bahis edeceğini söylediler. 

Millî terbiyenin hayattaki tatbikatı hususunda sizler mütehassıs bir hey’et halinde mü-

davelei efkâr edeceksiniz. Ben bu ihtisas sahasına karışmaksızın millî terbiye hususun-

da umumî bir iki noktayı işaretle iktifa edeceğim:

Millî terbiye istiyoruz. Bu ne demektir? Bunu, zıddile daha vazıh anlarız. Millî terbi-

yeni zıddı nedir derlerse söyleyebiliriz: Bu belki dinî terbiye, yahut beynelmilel terbiye-

dir. Sizin vereceğiniz terbiye dinî değil millî, beynelmilel değil millîdir. Sistem bu. Bizim 

terbiyemiz kendimizin olacak ve kendimiz için olacak.

Millî terbiyede iki kısım düşünebiliriz: Millî terbiyenin siyasî ve vatanî mahiyeti iti-

barile. Bugün bu topraklarda siyasî Türk milleti kahir bir ekseriyettedir. Bütün bu top-

raklara Türk mahiyetini veren bir Türk var. Fakat bu millet henüz istediğimiz yekpare 

millet manzarasını göstermiyor.

Eğer bu nesil şuurla, ilmin ve hayatın rehberliğiyle, ciddî olarak, bütün ömrünü 

vakfederek çalışırsa siyasî Türk milleti; harsî, fikrî ve içtimaî tam ve kâmil bir Türk milleti 

olabilir.

Bu yekpare milliyet içinde yabancı harsler hep erimelidir. Bu millet kütlesi içinde 

ayrı ayrı medeniyetler olamaz. Dünya üzerinde her millet mutlaka bir medeniyet temsil 
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eder. Kendilerini Türk milletinin medeniyetinden başka camialara bağlı görenlere işte 

açıkça teklif ediyoruz: Türk milletile beraber olsunlar. Fakat halita halinde değil, “kon-

federe” olmuş medeniyetler halinde değil, bir tek medeniyet halinde. Bu vatan, işte tek 

olan bu millet ve bu milliyetindir. Bunu yalnız söz olsun diye söylemiyoruz. Süs olsun 

diye bu fikirde değiliz; bu siyaset, vatanın bütün hayatıdır. Yaşayacaksak yekpare bir 

millet olarak yaşayacağız. İşte millî terbiye dediğimiz sistemin umumî hedefi.

Arkadaşlar; bir millet yalnız (milletim) demekle millet olmaz. Fennî ve medenî 

sahada Türk milletine bir mevcudiyet verdiğimiz zamandır ki asıl hakikî ve şerefli bir 

millet olacağız. Bittabi kimyanın riyaziyenin, fennin Fransız’ı, İngiliz’i yoktur gibi bir 

itiraza hedef olacak maksatla söz söylemiyorum. Maksadım, Türk milletinin ilmi irfan 

halinde hatırı sayılır bir mevcudiyet olmasıdır. Her milletin en büyük iftiharı âlimleri, 

mütefenninleri, mütehassıslarıdır. Türk varlığı o zaman varlığını gösterecektir. Muallim 

arkadaşlar; bu büyük işi sizler yapacaksınız. Tam manasile medenî bir millet olacağız; 

yoksa medeniyetin yüksek seviyedeki milletlerinin âdetlerini almakla ne millet, ne me-

denî olabiliriz. Bize:

 – Siz tayyare aldınız da biz istemedik mi? diyorlar.

– Efendi, o tayyareyi aldırmayan da, yaptırmayan da sensin, senin bu kafandır (çok 

doğru sesleri).

Arkadaşlar, sizden içtimaî vazife bekliyoruz. İçtimaî hayatımız içine girilmeye, iş-

lenmeye, tasfiye ve ıslah edilmeye muhtaçtır. İçtimaî hayatımız bir sürü noksanlarla, 

birçok eksikliklerle malûldür. Açık söylüyorum. Bir defa, bu hayatın içi temiz değil, 

pistir. Bunu akılla temizleyeceksiniz. Gübre kokusile yaşanmaz. Çuvallara bürünerek 

kulübeler içinde yaşamak; bu hayat değildir. Yaşamayı yükseltmek hepimizin ve hepini-

zin en büyük vazifesidir. Millet hurafeler elinde inliyor. Bunları yıkacaksınız. Zararlı olan 

bütün bu şeylerin zararlı oluşunda hep müttefikiz. Akla düşen borç, zararı bertaraf et-

mektir. Kendi hayatınızda, aile hayatında, umumî hayatta şahsan göstereceğiniz misal-

ler ve mütemadiyen yapacağınız telkinler istenilen inkılâbı vücuda getirecektir. Sizlerin 

telkinleriniz, cehitleriniz karşısında alay edenler olacaktır. Fakat nevmit değil, müteessir 

bile olmayınız. Muallimin telkini taşa düşen suya benzer. Su nasıl daima katra katra, 

düşe düşe taşı oyar ve eritirse sizler de öylesiniz ve öyle olmalısınız. İçtimaî hayatta 

inkılâp yapmanın müşkülâtı şüphesiz tasavvurun fevkindedir. Meselâ, çocukların sıhhati 

üzerinde, süt şöyle fasılalarla verilecektir diye yaptığınız en hayatî vesayaya inanmıyor-

lar, onları tatbik etmiyorlar. Meselâ, sıtmaya karşı kininin, usulü dairesinde istimal edin-

ce nasıl kat’î bir deva olduğunu anlatıyorsunuz. Bu gibi işlerin devası parada değil, asıl 

ilimin, fennin, ihtisasın sözlerini dinleyecek bir kabiliyet sahibi olmaktadır. Kafalara bu 

kanaati yerleştirmeli. Hakikî milletler salâhiyet sahiplerinin sözlerini dinlerler. Böyle mil-

letler var. Bütün efradı ilmin ve ihtisasın sesine karşı disiplinle hareket ediyor. İşte mu-
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allimlerin önünde en büyük hedef; milleti mütemadi telkinlerle bu seviyeye çıkarmak.

Murahhas arkadaşlar, kızların terbiyesi ve tahsili hakkında müşahedelere müstenit 

malûmat verdiler. İçtimaî eksikliklerimizi düzeltmenin en kısa ve en feyizli yolu kızla-

rımızı iyi yetiştirmektedir. Kızların iyi terbiye edilmesi sayesindedir ki aileleri temdin 

imkânını kazanacağız. Sıhhî cehillere galebe etmek, hurafeleri yenmek, iyi yaşamağa 

engel olacak mâniaları devirmek, hayatın en nezih zaruretlerinden olduğuna herkesin 

ittifak ettiği sanayii nefise zevki vermek gibi bir aileyi medenî bir seviyeye çıkaracak 

inkılâbın bütün temelini bugünkü kızlarımız teşkil ediyor.

Bu hususta bizden ne sühulet isterseniz ona çalışmak vazifemizdir. Demin konu-

şurken, size çok ehemmiyet verdiğim bir sual sormuştum. ‘Memleketin kuytu köşele-

rinde çalışan muallim hanımlara müşkülât gösterilmekte midir?’ demiştim. Ben bu nok-

tada çok hassasım. En yüksek bir vazife deruhte eden muallim hanımlarımızın mesaisi 

hiçbir engel ile haleldar olmamalıdır.

Memleketin dört bucağında, hüsranlar ve mahrumiyetler içinde kızlarımızı yetiş-

tirmek için azim ve cehitle o emek veren muallim hanımların faaliyeti içtimaî hurafeler-

le kat’iyen durdurulamaz. Bu yolda nerede bir haber işitirsem, nerede bir muallim ha-

nımın önüne köhne bir mâni çıkarsa, onu şiddetle ve süratle bertaraf ederim (alkışlar).

Arkadaşlarımız söz arasında iktisadi tesirattan bahsettiler. Efendiler, Cumhuriye-

timizin, Ankara’daki millî hükûmetin ana siyaseti kendine iktisadi mihver yapmaktır. 

Bizim başlıca alâmeti farikamız buradadır. Mazinin bütün hükûmetlerinden, idare sis-

temlerinden, asıl bir noktada ayrılıyoruz. Biz onların hepsinden ziyade, iktisadın devlet 

ve hükûmete esas olduğuna itikat ediyoruz. Tabiî bu hususta icabeden bütün tedbirle-

ri bulmuş değiliz. Mazinin uzun bir gafleti neticesinde iktisada karşı melekesizliğimizi 

muterifiz. Fakat değil mi ki Reisicumhurdan en genç muallime kadar bu milletin ancak 

iktisadi inkişafla kurtulacağı kanaati hâkimdir, mademki hepimiz artık iktisadın bizim 

için en büyük gaye ve iktisatsızlığın en büyük dert olduğunu müdrikiz; elbette bu hu-

sustaki melekesizliğimizi de yenecek ve bütün müşkülâtı iktiham edeceğiz.

Meslek mektepleri meselesine de temas edildi. Meslek mektepleri hususunda bir 

noktaya dikkatinizi celbederim; meslek mektepleri üzerinde münakaşalar yapılıyor, de-

mek ki henüz söz devresindeyiz. Gözle görülür netice yoksa münakaşa müddeti bitme-

miş demektir. Kongre bu hususta münakaşalar yapar, bizi tenvir edecek esaslar göste-

recek olursa minnettar oluruz. Doğrudan doğruya mesleğe ait konuşulan noktaları da 

kısaca işaret edeyim.

Elbette muallimlerimizin manen ve maddeten refahı en esaslı gayemizdir. Fakat 

sizler gibi münevver bir heyet elbette, taleple imkânı yekdiğerinden vazihan ayırır. Size 

düşen hak mümkün olan her şeyi yapmaktır. Devletin halini siz de bizim kadar biliyor-
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sunuz. Kongre bu husustaki taleplerine şüphesiz amelî bir imkân vermek noktasını hiç 

bir an unutmaz.

Gelelim maarif hayatımızın en büyük derdine; mektep binaları yok, çocukları oku-

tacak muallimler yok.

Muallim meselesi, ne yapılırsa yapılsın, zaman meselesidir. Mektep binaları ise 

para meselesidir. Emin olunuz arkadaşlar, resmî bütçeden vâsi mikyasta mektep bi-

naları yapabilmek imkânını çok aradık. Takdir edersiniz ki dertler çoktur ve dertler 

birbirine merbuttur. Bu bina işini az zamanda tahakkuk ettirmek imkânını bulamadık. 

Bugünkü bütçemizin halini gözünüzün önüne getiriniz. Üçte birimiz derecesinde olan 

Yunanistan’ın bütçesi iki yüz elli milyonluk, bizim bütçe yüz elli milyonluktur. Hem de 

bu bütçeden, şark şimendiferini yapmak gibi en ağır bir vazifeyi üzerimize aldık. Bu 

şimendifer mutlaka yapılacak ve muvaffakıyetle hitama erdirilecektir. Arkadaşlarımız 

bütçeye ağır bir yük olmadan mektep binalarının yapılabilmesi hakkında amelî kıymeti 

haiz esaslar gösterirlerse bunu şükranla karşılarız.

Çok teşekkür ederim ki arkadaşlarımız, şark vilâyetlerine rağbet gösterilmemesi 

meselesine de temas buyurdular. Bunu söylemenizden çok memnunum.

Efendiler, vatanın bir tarafı Kurunu Vüstaî bir hayat geçirir, diğer tarafı güya müte-

meddin bir hayat yaşar, ve bir vatan böyle iki zıt manzara gösterirse bunun manası şu 

demek değil midir; (Mademki terakki eden kısım, noksan kalan kısmı kendine benze-

terek eksikliği ortadan kaldıramıyor, öyle ise noksan kalan kısmın terakkiyi yenmesini 

kabul ediyorsunuz) manası anlaşılmaz mı? Müterakki kısma düşen vazife elbette bir 

hamle ile oraları da kendi seviyesine yetiştirmeğe çalışmaktır. Genç muallimlerimizden 

bu hamleyi bekliyoruz.

Kongreniz bu sene ikmal edemeyeceği eksiklikleri gelecek sene telâfi eder. Yalnız 

bir noktayı göz önüne almanızı rica ederim. Gelecek kongrenizde yalnız ileride yapı-

lacak işleri değil, geçen senenin mesaî hasılasını dahi maddeten ifade etmelisiniz. Bu 

husustaki malûmatınıza ehemmiyetle intizar edeceğiz.

Sizi fazla yorduğum için arzı itizar ederim arkadaşlarım (şiddetli ve sürekli alkış-

lar).

Başvekilin bu nutuklarına cevaben umumî heyeti idare reisi İzmir Mebusu Necati, 

Muallim Birliklerinin bir senelik mesaisi hakkında malûmat verdi. Birliklerin açtıkları 

halk mekteplerinden, muallimlerin inkılâp esaslarını telkinde gösterdikleri mütemadi 

faaliyetlerden, neşriyat hususundaki hidemattan, birliklerin hayat yolunda mütevazı, 

fakat emin adımlarla tekâmüle doğru gittiklerinden bahsettikten sonra dedi ki:

Paşa Hazretleri, kıymettar nutuklarınız, pek istifadeli irşatlarınızı hepimiz bütün 
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ruhumuzla dinledik. Canlı milletlerin inkılâp zamanlarında mesut bir nasipleri vardır: 

Böyle milletler inkılâp anlarında millî mürşitlere malik bulunurlar. Türk Cumhuriyeti 

muallimleri millî mürşitlerimizin gösterdikleri ulvî hedeflere doğru, onların telkinlerini 

ruhlarının en kıymetli imanı yaparak, canla, başla, azim ve sebatla yürüyeceklerdir. 

İnkılâp ve meslek karşısında vazifelerimizi bütün ehemmiyetile idrak ettiğimize itimat 

buyurmanızı rica ederiz Paşa Hazretleri (alkışlar).

İsmet Paşa Hazretleri:

– Arkadaşlar, inşallah yirmi sene sonra tarihler, Türk milletinin en az bir zaman 

içinde en yüksek bir terakki devresine nasıl çıktığını kaydedecek ve esbabını anlatırken 

en başta Türk Cumhuriyetinin bugünkü muallimlerini işaret ve ilân edecektir. Muallim 

arkadaşlarımızın bu şerefine dokunmağa kimsenin hakkı yoktur. En büyük mükâfat 

olarak tarihin bu tevkirini bulacaksınız. Bu büyük şerefe müstahaksınız (şiddetli ve 

sürekli alkışlar).




